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STE ESIM MY CRANE
SARL

تجزئة الوفاء ) 5قم 9)9) القنيطرة

االستثنائي. العام  الجمع  إ2 
قر5 فبراير. 202. .2 بتا5يخ.  املنعقد 

ما يلي.:
من. الشركة  5أسمال  زيادة 

د5هم. .200.000 د5هم إلى. .(00.000

صد5. كما  بالكامل  محر5ة  نقدا 

بموافقة شريك جديد اسمه احمد.

بانا.

السيد. القديم  املسير  استقالة 

السيد. وتعيي2  الحياللي  العاديلي 

جديدا. مسيرا  عادل  الد5قاوي 

للشركة.

املوافقة على القواني2 املحدثة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالقنيطرة تحت 5قم.:.94100.بتا5يخ.

 2.فبراير. 202.

1 P

MOROCCAN SAND
SARL

بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي.

شركاء. قر5  فبراير. 202. .(4 في.

 MOROCCAN SAND الشركة.

ش.م.م ما يلي.:.

0.000).حصة من طرف. تفويت.

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد.

ياسر موطالب.

0.000).حصة من طرف. تفويت.

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد.

كريم موطالب.

القانو2. من  و7. .6 املواد. تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  608

2 P

H4TI
SARL

بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي.

شركاء. قر5  فبراير. 202. .(4 في.

الشركة.H4TI.ش.م.م ما يلي.:.

طرف. من  حصة  .6871 تفويت.

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد.

موطالب ياسر.

طرف. من  حصة  .6871 تفويت.

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد.

موطالب كريم.
القانو2. من  و7. .6 املواد. تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  6((

3 P

UPGROW MARKETING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء.على عقد عرفي أعلن القانو2.

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

ذات املميزات التالية.:

 UPGROW .: االسم.

شركة. .MARKETING SARL AU

بشريك. محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

املوضوع.:

خدمات االتصاالت.

تنظيم األحداث.

خدمات التنقيب في االستشا5ات.

اإلدا5ية.

41.شا5ع فرنسا. .: املقر االجتماعي.

شقة 5قم.8.أكدال الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

د5هم مكو2. .(0.000 .: الرأسمال.

00).حصة قيمة كل واحدة منها. من.

00).د5هم.

تسيير الشركة وإدا5تها. .: التسيير.

او5اغ شيماء. السيدة  تصرف  تحت 

للشركة. األسا�سي  للقانو2  طشقا 

الكاملة وذلك ملدة غير. مع السلطة 

محدودة.

السنة االجتماعية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر.

القانوني. اإليداع  أنجز  .: اإليداع.

بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

السجل. تحت  .2022 يوليو. فاتح 

التجا5ي 5قم.407)6).

4 P

ميبيمو

MEBIMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : محل االستقشال

1، زنقة لوزيطانيا، عمالة آنفا

مقاطعة سيدي بليوط

الدا5 الشيضاء

السجل التجا5ي 5قم  )4 17

الدا5 الشيضاء

توسيع الغرض االجتماعي
نقل املقر االجتماعي

تحيي2 النظام األسا�سي
بتا5يخ. العام  الجمع  ملحضر  تشعا 

شركة. قر5 شركاء. يناير. 202،. .(9

ميبيمو.MEBIMMO ما يلي :

توسيع الغرض االجتماعي ليشمل 

نشاط : «تأجير الشقق املفروشة».

نقل املقر االجتماعي للشركة من 

الرباط، أكدال، 1)، شا5ع األبطال، 

شقة 5قم 4 إلى الدا5 الشيضاء، عمالة 

آنفا، مقاطعة سيدي بليوط، 1، زنقة 

لوزيطانيا، محل االستقشال.

تعديل املادتي2   و4 من النظام 

األسا�سي نتيجة لذلك.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط بتا5يخ.9.فبراير. 202،.تحت.

5قم.086  ).

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو2 في ميدا2 اإلشها5 القانوني إثشات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا5ة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمو2 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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السجل. بتعديل  التصريح  وضع 

لدى. الضشط  بكتابة  التجا5ي 

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 

9.فبراير. 202،.تحت 5قم.086).من.

السجل الترتيبي.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير. بتا5يخ. 2. الشيضاء،. بالدا5 

 202،.تحت 5قم.819970.

في. بالتسجيل  التصريح  وضع 

السجل التجا5ي بكتابة الضشط لدى.

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

تحت 5قم. فبراير. 202،. بتا5يخ. 2.

1 76.في السجل الترتيبي..تم تسجيل.

بالدا5. التجا5ي  بالسجل  الشركة 

في. 5قم. )4 17. تحت  الشيضاء.

السجل التحليلي.

من أجل النشر واإلشها5

التسيير

5 P

AFRICABIS

SARL

 Siège.social : Rue.Soumaya

 Shehrazade 3, Etage 5, N°22

Palmiers - Casablanca

زيادة 5أ1 املال
الدا5. في  موثق  عقد  بموجب 

الشيضاء.بتا5يخ يوم.8.ديسمبر.2022 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

.AFRICABIS SARL.محدودة

زيادة 5أ1 املال بتضمي2 الحساب.

الجا5ي.

تغييرات قانونية متتالية.

صالحيات اإلجراءات القانونية.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية. املحكمة  قلم  في  القانوني 

فبراير. 202  .9 في. الشيضاء. بالدا5 

تحت 5قم.817924.

6 P

D28
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات مساهم واحد

تأسيس شركة
الدا5. في  موثق  عقد  بموجب 
الشيضاء.بتا5يخ يوم فاتح فبراير. 202 
مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 
 D28 واحد. مساهم  ذات  محدودة 

SARL AU.للمعايير التالية.:
D28.:.االسم

إقامة. سومية  زنقة  .: العنوا2.

شهرزاد. ،.الطابق.1،.الرقم.22،.حي.
النخيل،.الدا5 الشيضاء.

نوع الشركة.:.شركة ذات مسؤولية.
محدودة ذات مساهم واحد.

في. واملشا5كة  املشو5ة  .: املجال.

5أ1 املال واالستثما5ات واستشا5ات.

املعلومات. ونظام  املالية  اإلدا5ة 

واملساعدة التشغيلية ملزود األعمال.

املنظمة. غير  املجاالت  جميع  في 
وجميع األنشطة ذات الصلة.

99.سنة انطالقا من تا5يخ. .: املدة.
التأسيس.

يشلغ. املال  5أ1  .: املال. 5أ1 
 (000 إلى. مقسم  د5هم  .(00.000
حصة من فئة.00).د5هم محر5ة كليا.
 (000 .: املال. 5أ1  تخصيص 

حصة للسيد إبراهيم كسو1.
:.تم تعيي2 السيد إبراهيم. اإلدا5ة.
غير. ملدة  الشركة  كمدير  كسو1 

محددة.
مركز. في  القانوني  اإليداع  تم 
الشيضاء. بالدا5  الجهوي  االستثما5 

يوم.)2.فبراير. 202.
7 P

مشرفي مكانيك كالوبال
 MACHRAFI MECANIQUE

GLOBAL SARLAU
في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة. تأسيس  تم  فبراير. 202. .9

ذات اسم.:.فردي.
مكانيك. مشرفي  .: الشركة. اسم 

كالوبال.

 MACHRAFI MECANIQUE

GLOBAL SARLAU

زنقة صبري. .(2 .: عنوا2 الشركة.

بوجمعة الشقة 5قم.6.الدا5 الشيضاء.

إصالح. .: االجتماعي. الهدف 

السيا5ات وبيع جميع اللوازم.

5أسمالها.:.0.000).د5هم.

السيد. .: الشركة. مسير  اسم 

املشرفي علي.

.: 5قم. الوطنية  للشطاقة  الحامل 

.BE4(9(9(

تجزئة. .: الشركة. مسير  عنوا2 

األلفة. .4 شقة. .62 عما5ة. الصفاء.

الدا5 الشيضاء.

املدة.:.99.سنة.

5قم التسجيل اإلدا5ي.)17 17.

اإلمضاء

8 P

SODATY
SARL

شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : تما5ة، 5قم 092)، 

مسيرة )

السجل التجا5ي : 7 4) )

املحكمة االبتدائية بتما5ة

بموجب عقد عرفي محر5 بتما5ة،.

السيد. قام  يناير. 202. .(( بتا5يخ.

محمد. والسيد  دهمالي،. سعيد 

000).حصة بقيمة. طيا5ات بتفويت.

يملكونها. والتي  للحصة  د5هم  .(00

شركة محدودة. .SODATY في شركة.

وحيد،. شريك  ذات  املسؤولية 

5قم. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

والكائن. .،( (4 7 السجل التجا5ي.

.،(092 5قم. مقرها االجتماعي تما5ة،.

مسيرة.)،.إلى السيد يوسف دهمالي.

العامة. بموجب محضر الجمعية 

يناير. .(2 بتا5يخ. غير العادية للشركاء.

 202،.قر5 الشركاء.ما يلي.:

تفويت. عملية  على  املصادقة 

الحصص بي2 السيد سعيد دهمالي.

السيد. إلى  طيا5ات  محمد  والسيد 

يوسف دهمالي.

سعيد. السيد  من  كل  استقالة 

دهمالي من مهامه كمسير للشركة.

يوسف. السيد  وتأكيد  تعيي2 

القاطن بتما5ة،.عي2 عتيق،. دهمالي،.

الضخامة،. ديا5  .،66 عما5ة. .،8 5قم.

الحامل لشطاقة التعريف. .،(0 بلوك.

املسير. .Q299422 5قم. الوطنية 

الجديد للشركة،.ملدة غير محدودة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي.

استمرا5 الشركة كشركة محدودة.

املسؤولية ذات شريك وحيد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(4 بتا5يخ. بتما5ة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.6 99.

السجل التجا5ي بتما5ة.7 4) ).

9 P

BERSUP SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد. الشريك  قرا5  بموجب 

تقر5 تأسيس. فبراير. 202. .6 بتا5يخ.

بشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

وتشعا لذلك فإنها تتكو2 من. واحد،.

السيد عثما2 بردا2.

 BERSUP .: الشركة. تسمية 

SERVICES SARL AU

نشاط الشركة.:

أعمال التنظيف والبستنة.

أعمال الشناء.وأعمال متنوعة.
 8 5قم. . 0 عما5ة. .: الشركة. مقر 
حسا2. لوكيلي  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.
د5هما. .(00.000 .: املال. 5أ1 

مقسم على.000).حصة بقيمة.00) 

د5هم للواحدة.
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عثما2. السيد  .: التوقيع. التسيير 

بردا2.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

فبراير. بتا5يخ. 2. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.9)664).

وهذا بمثابة مقتطف وبيا2

10 P

DAR ALMIRATH

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد. الشريك  قرا5  بموجب 

تأسيس. تقر5  فبراير. 202. بتا5يخ2.

بشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

من. تتكو2  فإنها  لذلك  وتشعا  واحد..

السيدة كوثر لعويني.

 DAR .: الشركة. تسمية 

ALMIRATH SARL AU

نشاط الشركة.:

تصنيع الز5ابي واملقاعد.

تسويق وشراء.وبيع واإلدا5ة الحرة.

بنشاط. املتعلقة  األنشطة  لجميع 

الشركة.

تصدير الز5ابي واملقاعد.

شا5ع األبطال. .(1 .: مقر الشركة.

5قم.4.أكدال الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

5أ1 املال.:.0.000).د5هما مقسم.

د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .(00 على.

للواحدة.

كوثر. السيدة  .: التوقيع. التسيير 

لعويني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

فبراير. .2( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 1 66).

وهذا بمثابة مقتطف وبيا2

11 P

 AMENAGEMENT شركة
TISSA
SARL

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5 الشركاء. فبراير. 202. بتا5يخ. .

ما يلي.:

العنوا2. إلى  الشركة  مقر  تحويل 

 2 الرياض. . 70 5قم. تجزئة  .: التالي.

سيدي عالل الشحراوي.

تعديل الشند.4.من قانو2 الشركة.

السجل. في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  التجا5ي 

بتا5يخ . 9 5قم. تحت   بالخميسات 

24.فبراير. 202.

12 P

STE BEL 22
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم

العنوا2 : 5قم  ))، تجزئة عي2 

الروز، الصخيرات

الوحيد. الشريك  قرا5  إثر  على 

لشركة.«بيل.22».تقر5 ما يلي.:

بحيث. .: تفويت حصص الشركة.

محمد. بن  بالقا�سي  السيد  فوت 

إلى. بالشركة  أسهمه  حصة  .400

كل من السيد عشد الصمد بالانس.

والسيد. حصة  .200 منه. الذي قشل 

بالقا�سي عشد الرحيم الذي قشل منه.

حصة ليصشح تقسيم 5أسمال. .200

الشركة على الشكل التالي.:

 600 بن محمد. بالقا�سي  السيد 

حصة.؛

 200 السيد عشد الصمد بالانس.

حصة.؛

السيد بالقا�سي عشد الرحيم.200 

حصة.

تعيي2 السيد بالقا�سي بن محمد.

والسيد عشد الصمد بالانس والسيد.

كمسيرين. الرحيم  عشد  بالقا�سي 

للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة. القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات. شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية محدودة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بتما5ة بتا5يخ.7).يناير. 202 

تحت 5قم.0099.

وهذا بمثابة مقتطف وبيا2

13 P

شركة سوجيفيكوم

STE BINTRAN
SARL

الجمعية. قرا5  بمقت�سى 

املنعقدة.. العادية  الغير  العامة 

 STE لشركة. . 0/(2/2022 يوم.

BINTRAN SARL.ومقرها االجتماعي.

5قم.1.زنقة.7.بنسودة فا1.

).-.التصفية النهائية للشركة.

2.-.املصادقة على تقرير املصفي.

السيد. املصفي  ذمة  إبراء. .- . 

لكحل محمد.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  .- .4

5قم. تحت  بفا1  التجا5ية  املحكمة 

86 6/ 202.بتا5يخ.24.فبراير. 202.

14 P

ASLATIZ
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

الشريكة. قر5ت  فبراير. 202. فاتح 

 ASLATIZ SARL لشركة. الوحيدة 

ذو. املحدودة  املسؤولية  ذات  .AU

شريك وحيد.

شا5ع. إلى  الشركة  مقر  تغير 

لالعشلة كلم.).طريق أكادير،.تيزنيت.

بإضافة. الشركة  غرض  تمديد 

حيازة،. استغالل،. .: األنشطة التالية.

استئجا5 وإدا5ة منتزه ترفيهي لألطفال.

ومسشح نيابة عن نفسه أو نيابة عن.

أطراف أخرى.

بكتابة. القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

20.فبراير. 202.تحت. تيزنيت بتا5يخ.

5قم.)6.واملسجل في السجل التجا5ي.

تحت 5قم. 94 .

15 P

DELICE CAKE
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد

الرأسمال االجتماعي : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : محل 5قم 417، 

 E تجزئة 5ياض اإلسماعيلية، الشطر 

مكنا1

بمقت�سى عقد عرفي املؤ5خ في.28 

تأسست. بمكنا1  .202( ديسمبر.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مميزاتها كاآلتي.:

 DELICE CAKE SARL .: التسمية.

.AU

الرأسمال.:.00.000).د5هم.

لطيفة. السيدة  .: الشركاء.

الحاملة لشطاقة التعريف. ولعدناني،.

.DA(448 .الوطنية 5قم

.،417 :.محل 5قم. املقر االجتماعي.

.،E.تجزئة 5ياض اإلسماعيلية،.الشطر 

مكنا1.

الحلويات،. .: االجتماعي. الهدف 

تجا5ة.

سنة. .99 في. املدة  حددت  .: املدة.

تبتدئ من تا5يخ التسجيل في السجل.

التجا5ي.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

الحاملة. ولعدناني،. لطيفة  السيدة 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

كمسيرة وحيدة للشركة. .DA(448 

ملدة.1.سنوات قابلة للتجديد بمحض.

إ5ادتها.

القانوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.

بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية   باملحكمة 

8.ما2022.15.تحت 5قم.) 9.
5قم السجل التجا5ي.:.11627.

16 P
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 ECOLE PRIVE KHADIJA
OUM LMOEMININ

SARL AU
 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
الرأسمال االجتماعي : 2.000.000 د5هم
املقر االجتماعي : وسال2 2 الشطر 

E2 A مكنا1
بمقت�سى عقد عرفي املؤ5خ في.7) 
بمكنا1 تأسست شركة. .2022 ماي.
بشريك. املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد مميزاتها كاآلتي.:
 ECOLE PRIVE .: التسمية.
 KHADIJA OUM LMOEMININ

.SARL AU
الرأسمال.:.2.000.000.د5هم.

عز. السيد  .: الوحيد. الشريك 

لشطاقة. الحامل  حميش،. الدين 
.D84724.التعريف الوطنية 5قم

املقر االجتماعي.:.وسال2.2.الشطر.
E2 A.،.مكنا1.

مد5سة. .: االجتماعي. الهدف 
التعليم الخاص.

سنة. .99 في. املدة  حددت  .: املدة.

تبتدئ من تا5يخ التسجيل في السجل.
التجا5ي.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

الحامل. حميش،. الدين  عز  السيد 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

D84724.كمسير وحيد للشركة ملدة.

بمحض. للتجديد  قابلة  سنوات  .1
إ5ادته.

القانوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.

بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية   باملحكمة 
24.فبراير. 202.تحت 5قم. 76).
5قم السجل التجا5ي.:.99 18.

17 P

STE AMALI EVENTS
 تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل. .- .I

قد. يناير. 202،. .9 في الرباط بتا5يخ.

املسؤولية. ذات  لشركة  تأسيس  تم 

املحدودة وذات الشريكي2،.خاصياتها.
كاآلتي.:

.AMALI EVENTS.:.التسمية

الهدف االجتماعي.:.ممول حفالت.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة.
شقة. زيزي،. واد  زنقة  .4 .:  املقر.

5قم.7،.أكدال،.الرباط.

املسير.:

عشد العالي الغريب.؛

سا5ة الحداوي.
.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

تحت 5قم.61 66).بالرباط.

18 P

 STE SUPERETTE RAYHANE
AL FERDAOUSS

SARL AU 

CAPITAL : 100.000 DH

 SIEGE.SOCIAL : Imm 30 appt

 8 Rye.Moulay.Ahmed.Loukili

Hassan - Rabat

RC : 159623

املقر االجتماعي : إقامة 5قم 0  

شقة 8، شا5ع موالي أحمد لوكيلي، 

حسا2، الرباط

سجل تجا5ي 5قم  1962)

باملحكمة التجا5ية بالرباط 

ب. مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك. قر5  .2022 سبتمبر. .(9

الوحيد السيد مهدي أوزي،.ما يلي.:

العنوا2. إلى  الشركة  مقر  نقل 

:.زنقة طا5ق بن زياد،.تجزئة. الجديد.

.،( محل 5قم. .8 تما5ة إقامة. 5يحا2،.

تما5ة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 ( (9 ( التجا5ية بالرباط تحت 5قم.

بتا5يخ.2.يناير. 202.

19 P

YANI MATERIAUX
 SARL AU 

 بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتا5يخ.

الشيضاء. بالدا5  فبراير. 202. .(7

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.YANI MATERIAUX.:.التسمية

التجا5ة في مواد الشناء،. .: الهدف.

مقاول في األعمال املختلفة والشناء.
زنقة والد. .86 .: العنوا2 التجا5ي.
 20 00 .،46 متجر. .( الطابق. زيا2،.

الدا5 الشيضاء.

الرأسمال.:.حدد 5أسمال الشركة.

في.00.000).د5هم مقسمة إلى.000) 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة.

للسيد مصطفى الحنشوض.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير.

الشركة. مسير  الحنشوض  مصطفى 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

 17 68( 5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5 

بتا5يخ.24.فبراير. 202.   

20 P

MURA MATER
 SARL AU 

 بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتا5يخ.

الشيضاء. بالدا5  فبراير. 202. .(7

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.MURA MATER.:.التسمية

الهدف.:.مقاول في األعمال املختلفة.

والشناء.
العنوا2 التجا5ي.:.2).زنقة سا5ية.

5قم.   شقة  الطابق. ،. زنيم،. بن 

النخيل،.00 20.الدا5 الشيضاء.

الرأسمال.:.حدد 5أسمال الشركة.

في.00.000).د5هم مقسمة إلى.000) 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة.

للسيد مصطفى الحنشوض.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير.

الشركة. مسير  الحنشوض  مصطفى 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

 17 677 5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5 

بتا5يخ.24.فبراير. 202.   

21 P

SILOBEANS
SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

العنوا2 : إقامة جنات سال، عما5ة 1 

شقة 96، تجزئة سعيد حجي، سال 

بمقت�سى عقد عرفي تم تسجيله.

تأسيس. تم  .2022 نوفمبر. .2 بتا5يخ.

الشركة.

.SILOBEANS.:.االسم

املوضوع.:.

إصالح التجهيزات املنزلية.؛

االستيراد والتصدير.؛

التجا5ة العامة.
5أ1 املال.:.00.000).د5هم.

التسيير.:.السيد أنس الخملي�سي.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا5يخ. بسال  االبتدائية   املحكمة 

تجا5ي. سجل  .2022 نوفمبر. .22 
5قم.7067 .   

22 P

STE LINE EDITION
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 نوفمبر. .(1 االستثنائي بتا5يخ.

تم االتفاق على الحل املسشق للشركة.

وتصفيتها.

تم تعيي2 السيدة افلي2 ما5ي فا2.

لشطاقة. الحاملة  5ويسكينسفيلد،.

 A000(44C 5قم. الوطنية  التعريف 

املزداد سنة.6).سبتمبر.)96).مصفية.

للشركة.

شا5ع. .7 .: مقر التصفية حدد ب.

األدا5سة،.حسا2،.الرباط.
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تم وضع املحضر بالسجل التجا5ي.

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ.  بالرباط 

تحت 5قم.219  ).

السجل التجا5ي 5قم.)97)9.

23 P

NUGA THERAPY
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

العام. الجمع  صادق  بتا5يخ  املنعقد 

على تقرير املصفي بدو2 5صيد.

ولقد تقر5 عدم 5د أي أسهم أو أي.

تخصيص.

منح الجمع العام صالحيات كاملة.

لحامل األصل أو مقتطف أو نسخة.

منه لغرض استيفاء.جميع اإلجراءات.

الحل. العام  الجمع  قر5  القانونية 

النهائي للشركة.

العمومية،. الجمعية  تقر5 

اإلغالق. اليوم،. هذا  من  اعتشا5ا 

التفريغ. مع إعطاء. النهائي للتصفية،.

للمصفي فيما يتعلق بإدا5ته وإطالقه.

من واليته.
التجا5ي. بالسجل  املحضر  وضع 

6).يناير. 202.تحت. بالرباط بتا5يخ.

) 22 )،.السجل التجا5ي 5قم. 5قم.

.(2(96 

24 P

شركة إ ك ج فارما
صيدلية التقوى

السجل التجا5ي : 21 172

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بالدا5 الشيضاء 

تم تأسيس القانو2 األسا�سي لشركة.

والتي. املحدودة  املسؤولية  ذات 

تحتوي على املميزات التالية.:

التسمية.:.إ ك ج فا5ما.

الشعا5 التجا5ي.:.صيدلية التقوى.
الرحمة. 5ياض  .: االجتماعي. املقر 

األ5�سي، الطابق  .(29 إقامة. .2 

دا5 بوعزة،.النواصر،.الدا5 الشيضاء.

بيع. :.صيدلية،. الهدف االجتماعي.

املواد الصيدلية والششه الصيدالنية.

الرأسمال.:.00.000).د5هم.)مقسمة.

إلى.000).حصة من فئة.00).د5هم).

 (000 .: الغزالي. إكرام  السيد 

حصة اجتماعية من فئة.00).د5هم.

املدة.:.99.سنة.

التسيير.:.السيدة إكرام الغزالي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

تم إيداع ملف الشركة باملحكمة.

.: تحت 5قم. التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

.00818767

25 P

شركة نيوكسيا ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها 2.000.000 د5هم

مقرها االجتماعي : إقامة نافيا 9)) 

شا5ع ايميل زوال B ) الطابق 7 

الدا5 الشيضاء

السجل التجا5ي 1))81)

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ.

بالدا5. واملسجل  .2022 أكتوبر. .21

 2022 نوفمبر. فاتح  بتا5يخ  الشيضاء.

تقر5 مايلي.:

السيد. .: اجتماعية. حصص  بيع 

التي. جميع حصصه  باع  محند  طه 

اجتماعية. حصة  .(00 إلى. ترتفع 

للسيدة عائشة اليعقوبي.

التقسيم الجديد للرأسمال

 (400 )فرنسا). شركة نيكوسيا. .-

حصة ب.100.د5هم.700.000.د5هم.

 (400 الصقلي. توفيق  السيد  .-

حصة ب.100.د5هم.700.000.د5هم.

 120 السيد محمد أمي2 بنمو�سى.

حصة ب.100.د5هم.:.260000.د5هم.

السيد ياسي2 مهالوي.10 .حصة.

ب.100.د5هم.:.71000).د5هم.

0 2.حصة ب. السيدة إلهام زخا.

100.د5هم.:.1000)).د5هم.

 (00 السيدة عائشة بن يعقوب.

حصة ب.100.د5هم.:.10000.د5هم.

 100 ب. حصة  .4000 .: املجموع.

د5هم.:.2.000.000.د5هم.

قر5. .: األسا�سي. القانو2  تغيير 

القانو2. صياغة  إعادة  الشركاء.

األسا�سي للشركة.

تغير ميثاق الشركاء.:.قر5 الشركاء.

الشركاء. ميثاق  صياغة  إعادة 

للشركة.

املحكمة. في  القانوني  اإليداع  تم 

تحت الرقم. التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

.810812

26 P

LA FOFA
SARL AU

5أسمالها : 00.000) د5هم

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

يناير. بتا5يخ. ). واملنعقد  للشركة،.

)202.التغييرات التالية.:

أحمد. السيد  حصص  إحالة 

إلى. سهم  .(000 الشالغة. اشتيوي 

حصة السيد فكري اشتيوي وتعيي2.

السيد فكري اشتيوي مسير للشركة.

السيد. واستقالة  محدودة  غير  ملدة 

أحمد اشتيوي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  وتم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.27.يناير.

)202.تحت 5قم. 2))8.

27 P

JNK PROMO
املنعقد. العام  الجمع  إثر  على 

 JNK لشركة. فبراير. 202. .(0 يوم.
د5هم. .(0.000 5أسمالها. .PROMO
ومقرها االجتماعي ب.:.5قم. 2.مكر5،.

الرشاد،. حي  محمد،. سيدي  شا5ع 

القرية سال،.تقر5 مايلي.:

باع السيد.:.بويدية نو5 الدين.1  

يونش. و5ناش  السيد  لفائدة  حصة 

حصة لفائدة السيدة و5ناش. . 0 و.

1 .حصة. نسرين و5ناش عشد القاد.

لفائدة السيد و5ناش 5�سى.

تغيير حصص الشركة كما يلي.:

و5ناش يونس.:.1 .حصة.

و5ناش نسرين.:.0 .حصة.

و5ناش 5�سى.:.1 .حصة.

استقالة السيد بويدية نو5 الدين.

والسيد و5ناش عشد القاد من تسيير.

الشركة وتعيي2 السيد و5ناش يونس.

كمسيرين. 5�سى  و5ناش  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.406(0

28 P

 RACH POUR LES
 FOURNITURES ET

TRAVAUX DIVERS SARL
تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. بتما5ة،. فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

إنجاز القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

الشريك. وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي.:

 RACH POUR LES .: التسمية.

 FOURNITURES ET TRAVAUX

.DIVERS SARL

أشغال. .: االجتماعية. األهداف 

العمليات. كل  عامة  بصفة  مختلفة 

والعقا5ية. والصناعية  التجا5ية 

بنشاط. عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في.

تنمية الشركة.

تاجر أثاث ومعدات مكتبية.

وصحة. املستشفيات  لوازم 

االنسا2.

استيراد. التجا5ة  أنواع  جميع 

والتصدير.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

مقسمة إلى.000).حصة من فئة.00) 

د5هم للحصة الواحدة في ملكية.:

 100 .: الشنتوفي. 5حال  السيد 

حصة.

 100 .: الحوزي. 5شيد  السيد 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.
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تجزئة. .2 املحل. .: املقر االجتماعي.
24.هكتا5 سكتو5.6.5قم.4).تما5ة.

املجيد. عشد  السيد  .: التسيير.

ا5سال2 ملدة غير محددة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ماعدا األولى.

تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

اإليداع. 5قم  تما5ة  في  االبتدائية 

.D(0021

السجل. في  سجلت  الشركة 

االبتدائية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

يوم .( 8487 5قم. تحت  تما5ة   في 

 2.فبراير. 202.

29 P

 OSTSEESPRACHZENTRUM
PRIVE
SARL AU

ش.م.م.ش.و.

السجل التجا5ي 5قم ))9 1)

عرفي. عقد  محضر  بمقت�سى 

مسجل. االستثنائي  العام  للجمع 

قر5. بالرباط،. يناير. 202. .21 بتا5يخ.

الشركاء.مايلي.:

من. للشركة  األسا�سي  املقر  تغيير 

إلى. الرباط  .( النهضة. حي  .771 5قم.

2).حي اليمامة. العنوا2 الجديد 5قم.

الطابق األ5�سي الرباط.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.
القانو2. من  .4 املادة. تعديل 

األسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

بتا5يخ .D(  478 5قم.  تحت 

)2.فبراير. 202.

30 P

 GLOBAL MEDICAL
SUPPORT & ASSISTANCE

SARL

بمقت�سى الجمع العام الغير عادي.

قر5 الشركاء. يناير. 202. . 0 بتا5يخ.

مايلي.:

تحويل املقر االجتماعي.:.من شقة.

قاد5،. إقامة  األول  الطابق  .،4 5قم.

مر1 الخير إلى الطابق السفلي 5قم.

)،.5ياض اوالد مطاع،. 649،.سكتو5.

تما5ة.

تغيير الشند.4.للقانو2 األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتما5ة. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. .(6 بتا5يخ. .9970 5قم. تحت 

.202 

سجل تجا5ي 5قم.7209 ).

مقتطف قصد اإلشها5

31 P

 CABINET DE GESTION ET DE
COMPTABILITE

STE RCM LA BEILLE
SARL AU

املقر االجتماعي : عند بشرى نعامي 
5قم 2)، زنقة شنكيط تجزئة 

السقالة الصويرة

تأسيس
بالصويرة. عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع. تم  .2022 ديسمبر. .(1 بتا5يخ.

محدودة. لشركة  األسا�سي  النظام 

ذات. وحيد  لشريك  املسؤولية 

املميزات التالية.:

 STE RCM LA BELLE .: التسمية.

.SARL AU
بشرى. عند  .: االجتماعي. املقر 
زنقة شنكيط تجزئة. .(2 لعامي 5قم.

السقالة الصويرة.

باملغرب. الشركة  غاية  .: الهدف.

والخا5ج على السواء.:.مقاول في إدا5ة.

الخدمات. أو  التجا5ية  العمليات 

وتسويق املنشآت الفندقية.

املدة.:.99.سنة.

:.تبتدئ بفاتح يناير. السنة املالية.

وتنتهي في.) .ديسمبر.
إ2 5أ1 مال الشركة. .: 5أ1 املال.

قد حدد في مشلغ.00.000).د5هم.

 ABDELHAKIM للسيد. .% .(00

.MOUMNI

السيدة. تعيي2  تم  .: اإلدا5ة.
 COLIN والسيد. .BARBARA RIES
مسيرا2. .GREGORY JOSEE H

للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة. اإليداع  تم  وقد 
في الصويرة  بمدينة   االبتدائية 
 (04 5قم. تحت  فبراير. 202. .24

السجل التجا5ي 5قم.7)66.
32 P

MHC RETAIL
الشركة املحدودة املسؤولية ذات 
 MHC الشريك الوحيد واملسماة

RETAIL
محضر االجتماع العام االستثنائي

محر5. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط بتا5يخ.20.فبراير. 202،.تقر5.
مايلي.:

جميع. تفويت  على  املوافقة 

الحصص اململوكة للسيد عشد الرزاق.

الفا5يدي وعددها مائة.)00)).حصة.
لفائدة السيد عشد االله حاجي.

مصشاح،. الذهبي  السيد  تثبيت 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

األساسية. القواني2  تحيي2 
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.
بتا5يخ الشيضاء. بالدا5   التجا5ية 
 2.فبراير. 202.تحت 5قم.4 8000.
33 P

PRP FONCIERE
SARL AU

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8.فبراير. 202.بالرباط،.قد تم وضع.
تحمل. لشركة  األسا�سي  القانو2 

الخصائص التالية.:
 PRP FONCIERE .: التسمية.

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
تطوير   : االجتماعي  الهدف 
األ5ا�سي،  بيع  الشراء،  العقا5ات، 
األقسام  معدات  العام،  الشناء 

الفرعية، معدات األ5ض.

جميع املعامالت العقا5ية.

جميع العمليات العقا5ية لغرض 

الشراء او الشيع او التقسيم أوالتشادل 

او املساهمة أو اإليجا5 او التطوير أو 

تشييد املشاني او الفيالت أو املناطق 

السكنية.

أعمال مختلفة.

تقديم الخدمات.

التجا5ة العامة.
د5هم   (00.000  : املال  5أ1 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د5هم للحصة الواحدة موزعة 

على الشكل التالي : السيد 5بيع الغربي 

: 000) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

)  ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

5قم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 

82 الطابق الثالث ديو5 الحومر حي 

يعقوب املنصو5 الرباط.

املسير : السيد 5بيع الغربي.
 : التجا5ي  بالسجل  التقييد  5قم 

.(66479

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بالرباط تحت 5قم 9)6  ) 

بتا5يخ 27 فبراير  202.

34 P

 STE INSTITUT
 DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE
POLYTECH PRIVEE

SARL
5قم السجل التجا5ي : 19469)

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

وضع. تم  .202( يناير. .1 بتا5يخ.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

املسؤولية املميزات التالية.:

الهدف.:.مهند1 استشا5ي.

مصمم كمشيوتر.
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مقاول خدمات معلومات األعمال.
بن. زاوية شا5ع عالل  .4 .: املقر.

املريني. فا15  أبو  وشا5ع  هللا  عشد 

منصة 5قم.9.حسا2 الرباط.
بما. املال  5أ1  حدد  .: املال. 5أ1 

قد5ه.00.000).د5هم.

غير. ملدة  الشركة  تدا5  .: التسيير.

محدودة من طرف السيد عشد القاد5.

اقشلي.

اإليداع القانوني تم بكتابة. . . . . . . .

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  .2022 أبريل. .(4 بتا5يخ.

.(2 824

35 P

ITKANE CARREAUX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة  ذات 

الشريك الوحيد
5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : عما5ة 0  شقة 8 

شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2 

الرباط
5قم السجل التجا5ي : )6 66)

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة  ذات الشريك الوحيد

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .I 

تأسيس شركة. تم  فبراير. 202،. .2

ذات. . املحدودة. املسؤولية  ذات 

الخصائص. ذات  الوحيد  الشريك 

التالية.:

 ITKANE CARREAUX.:.التسمية

.SARL AU

الشناء. أشغال  .: الشركة. نشاط 

الزليج. أشغال  .- مختلفة. وأشغال 

والرخام.

: عما5ة 0  شقة  املقر االجتماعي.

8 شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2 

الرباط.
لقد تم تحديد. .: 5أسمال الشركة.
د5هم. .(00.000 5أسمال الشركة في.

000.).حصة اجتماعية. مقسمة إلى.

موزعة. د5هم  .(00 الواحدة. قيمة 

كالتالي.:

 (000 .: عفيفي. العربي  السيد 

حصة اجتماعية..

:.من طرف السيد. تسيير الشركة.

العربي عفيفي.

من فاتح يناير إلى.. .: السنة املالية.

باستثناء. سنة  كل  من  ديسمبر  . (

تا5يخ. من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجا5ي.

لقد تم تحديد مدة الشركة في.99 

سنة.

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2 بتا5يخ.

السجل التجا5ي.:.)6 66).

للنشر واإلعال2

36 P

UNITED PROJETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

5أسمالها : 8.400.000 د5هم

املقر االجتماعي : الرباط، أكدال 
زنقة جشل العيا�سي عما5ة 2) الطابق 

األ5�سي شقة )
5قم التعريف املوحد 

00(1 01  0000 4
5قم السجل التجا5ي : )4402

الزيادة في 5أ1 املال إلى 8.400.000 
د5هم

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد بتا5يخ. غير العادي للشركاء،.

باملقر االجتماعي. .،202( ديسمبر. . 0

للشركة تم تقرير ما يلي.:

الشركة. 5أسمال  في  الزيادة 

من. د5هم  .2.400.000 قد5ه. بما 

 8.400.000 إلى. د5هم  .6.000.000

حسابات. دين  مع  باملقاصة  د5هم 

من. الشركة  لدى  الجا5ية  الشركاء.

حصة جديدة. .2400 خالل إحداث.

بقيمة.000.).د5هم للحصة الواحدة.

موزعة على الشريكي2 كالتالي.:

املتحدة. لشركة  حصة  . 4 

للتجا5ة واالسشا5ات ش.م.م.

ناصر. للسيد  حصة  .2400

الحسن.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط بالسجل التجا5ي للمحكمة.

يونيو. .(6 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
2022.تحت 5قم.:.21141).

قصد النشر واإلعال2

املسير

37 P

STE SAHAR PRO
SARL AU

السجل التجا5ي بسال 5قم ))29 
املعدل. األسا�سي  للقانو2  طشقا 
االستثنائي. العام  الجمع  ومضر 
 SAHAR PRO SARL AU لشركة.
ومقرها. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
زنقة قابض قطاع. .9 االجتماعي 5قم.

األلفة العيايدة سال..تقر5 ما يلي.:
).-.تغيير نشاط الشركة.

2.-.تعديل القانو2 األسا�سي.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.406((
38 P

مكتب األستاذ محمد ملكي

موثق

تجزئة املنزه،.قطعة 5قم.4))،.عي2 الذئاب،.

أنفا،.الدا5 الشيضاء

الهاتف.:.120  01229

الفاكس.:.)12  01229

CELES STIAL IMMOBILIER
شركة محدودة املسؤولية

).-.بمقت�سى عقد تفويت حصص.

فبراير. 202،. .7 بتا5يخ. اجتماعية 

لفائدة. زهير  سعيد  السيد  فوت 

السيد العربي زهير جزء.من حصصه.

من. حصة  .(100( أي. االجتماعية 

اجتماعية. حصة  .((000( مجموع.
 CELES STIAL».التي يملكها في شركة
محدودة. شركة  .«IMMOBILIER
املسؤولية،.5أسمالها.00.000).د5هم.
الشيضاء،. بالدا5  االجتماعي  مقرها 
مسجلة. شا5ع الحزام الكشير،. .،(81
.،4   91 5قم. التجا5ي  بالسجل 
املرتشط. الجا5ي  الحساب  وكذا 

بالحصص االجتماعية في الشركة.

2.-.بمقت�سى محضر الجمع العام.

فبراير. 202،. .7 بتا5يخ. االستثنائي 
تقر5 ما يلي.:

تفويت. عقد  على  التصديق 

طرف. من  االجتماعية  الحصص 

السيد. لفائدة  زهير  سعيد  السيد 

العربي زهير،.توزيع جدديد لرأسمال.
الشركة.:

السيد سعيد زهير.:.100.حصة.
السيد العربي زهير.:.100.حصة.

املجموع.:.000).حصة.
تعيي2 السيد العربي زهير كمسير.

ثاني للشركة وذلك ملدة غير محددة.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

والتصريح. القانوني  االيداع  تم 

بالتغيير لدى السجل التجا5ي بكتابة.

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
فبراير. 202  .20 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قمي.819420.و.)697.
للخالصة والشيا2

األستاذ محمد ملكي

39 P

STE PITALY IMPORT
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بالخميسات.

تم تأسيس. فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

قانو2 شركة ذات املواصفات التالية.

وذات املسؤولية املحدودة والشريك.
الوحيد.

 STE PITALY IMPORT.:.التسمية
.SARL AU

غيا5. قطع  تاجر  .: املوضوع.
السيا5ات والز5اعية.

االستيراد والتصدير.
غيا5. قطع  ملحقات  جميع 

السيا5ات املستعملة.
تجزئة. .8( 5قم. .: املقر االجتماعي.

سانطو5يني االقوا1 الخميسات.
املدة.:.99.سنة.

التسيير.:.سعيد الصغيري.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.
قيمة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 
00).د5هم وهي مملوكة للسيد سعيد.

الصغيري.:.000).حصة.
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فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

يناير إلى.) .ديسمبر.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالخميسات تحت 5قم.40.بتا5يخ.24 

فبراير. 202.

40 P

GHAZATEX

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 9.000.000 د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، كلم 

0) شا5ع محمد الساد1

تحقق وفاة مشا5ك ومسير
تعيي2 مسيرة مساعدة

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتا5يخ.) .يناير. 202.قد.

تقر5 ما يلي.:

ومسير. مشا5ك  وفاة  تحقق 

الحسي2. الغزالي  السيد  اي  للشركة 

بن الحسن.

من. متكو2  للمتوفي  اإل5ث  حضر 

80.حصة..يرجع للزوجة الشاقية على.

 (4 0).حصص ولألوالد. قيد الحياة.

حصص. .7 وللشنات. للواحد  حصة 

للواحدة.

تعيي2 السيدة خدوج فتح الدين.

كمسيرة مساعدة للشركة بعد وفاة.

املسير وذلك ملدة غير محدودة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بعد تعديل الفصول.)6.و.7.و.1)).من.

قانو2 الشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .(1 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.6 8188.

للخالصة واإلشها5

41 P

MMO EL YASSINI
SARL AU

شا5ع القد1 تجزئة امكوبا تجزئة 
5قم 2 الطابق األول 5قم 1 العوامة 

طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .6 بتا5يخ. بطنجة 

لشركة. األسا�سي  القانو2  وضع 

IMMO EL YASSINI SARL AU.ذات.

املميزات التالية.:

الشريك الوحيد.:.السيد اليسيني.

احمد،.مغربي الجنسية مزداد بتا5يخ.

979).بتفرسيت د5يوش. 20.سبتمبر.

للشطاقة. والحامل  بشلجيكا  والساكن 

 L 77784 5قم. للتعريف  الوطنية 

صالحة إلى غاية.21.ديسمبر.2026.

 IMMO EL YASSINI .: التسمية.

.SARL AU

الغرض.:.شراء.وكراء.العقا5ات.

الراسمال.:.حدد 5أسمال الشركة.

في.00.000).د5هم مقسمة إلى.000) 

للواحدة. د5هم  .(00 حصة من فئة.

اكتتبت وسددت كما يلي.:

 (000 اليسيني. احمد  السيد 

حصة.

القد1. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

الطابق. .2 5قم. تجزئة  امكوبا  تجزئة 

األول 5قم.1.العوامة طنجة.

املدة.:.99.سنة.

تم تعيي2 السيد احمد. .: التسيير.

مزداد. الجنسية  مغربي  اليسيني،.

بتفرسيت. .(979 سبتمبر. .20 بتا5يخ.

والحامل. بشلجيكا  والساكن  د5يوش 

5قم. للتعريف  الوطنية  للشطاقة 

 21 غاية. إلى  صالحة  .L 77784

ملدة. للشركة  مسيرا  ..2026 ديسمبر.

غير محدودة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262860.

بمثابة مقتطف وبيا2

42 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : (00.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : 2  AVENUE ANOUAL

IMM.FLEURY.11.BUREAU.N°4.KENITRA

FIX : 01. 7. 6.2.19

 SOCIETE BEN-BRI

     ELECTRICITE

بالقنيطرة. عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص. تحمل  والتي  محدودة 

التالية:

 SOCIETE BEN-BRI التسمية:.

     . ELECTRICITE

. SARL...:...الصيغة..القانونية

الهدف اإلجتماعي:

مقاول كهربائي.

مقاول سشاكة.

مقاول بناء.وأشغال مختلفة.

5أسمال الشركـة:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

د5هم للحصة الواحدة موزعة. .(00

بي2 الشركاء.على الشكل التالي:

بريشة100  يوسف  السيد  .-

حصة.

-.السيد لحسن بنخير100.حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 املدة:.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

أنوال. شا5ع  اإلجتماعي:. 2. املقر 

إقامة فلو5ي.)).مكتب 5قم.4.ميموزة.

القنيطرة.

املسير:.السيد يوسف بريشة.

املسير:.السيد لحسن بنخير.

5قم السجل التجا5ي..:.61 68 .

43 P

DIGITALPRO SELL GROUP
بالقنيطرة. عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي تحمل. . محدودة وحيد بشريك.

الخصائص التالية:

 DIGITALPRO SELL التسمية:.

     . GROUP

 SARL A.U...:...الصيغة..القانونية

الهدف اإلجتماعي.
5أسمال الشركـة:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

د5هم للحصة الواحدة موزعة. .(00

بي2 الشركاء.على الشكل التالي:

 (000 لقلش. محمد  السيد  .-

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 املدة:.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

أنوال. شا5ع  اإلجتماعي:. 2. املقر 

إقامة فلو5ي.)).مكتب 5قم.4.ميموزة.

القنيطرة.

املسير:.محمد لقلش.
5قم السجل التجا5ي.:..)) 68.

44 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM.11.BUREAU.N°5.2EME.ETAGE.RUE

DAYET AOUA AGDAL RABAT

FASTBIO
SARL

تأسيس شركة
بالرباط.. عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص. تحمل  والتي  املحدودة 

التالية..:

. FASTBIO...:..التسمية

.              SARL:الصفة القانونية...

الهدف اإلجتماعي.:

مقاول نقل الشضائع.

اإلستيراد والتصدير..
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تجا5ة األجهزة واملستهلكات الطشية.

والششه طشية..
5أسمال الشركـة:.00.000).د5هم.

مقسمة إلى.00).حصة من فئة.00) 

الواحدة موزعة على. للحصة  د5هم 

الشكل التالي:.

-السيد احمد لحلو.100.حصة..

 100 حديوي. يسرى  -السيدة 

حصة...

من. ابتداء. سنة  .99 املدة:. .-

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي:... .شا5ع األ5ز حي.

الرياض الرباط.

املسير:.السيد احمد لحلو..

السجل التجا5ي.:.)6624).

45 P

مقهى نون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بسال.

ومسجل. فبراير. 202. فاتح  بتا5يخ 

بسال للشركة. فبراير. 202. بتا5يخ. .

ذات. )شركة  نو2. مقهى  املسماة 

ذات الراسمال. املسؤولية املحدودة).

مقرها. والكائن  د5هم  .(00.000.00

 ( سكتو5. ز5دال  بشا5ع  اإلجتماعي 
5قم. 4.بوقنادل سال.

اإلستثنائي. العام  الجمع  قر5 

للشركة ما يلي.:

100.حصة إجتماعية للسيد. بيع.

بوعمرو. لسيد  إلى  بنهاشا  بوحسي2 

القاد5ي.

للشركة. القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة .

إلغاء تعيي2 املسير املشا5ك السيد 

بوحسي2 بنهاشا وتعيي2 املسير واحد 

السيد بوعمرو القاد5ي.

األسا�سي  النظام  هيكلة  إعادة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم  تحت  فبراير  202  بتا5يخ  ) 

.(87
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 STE HM STONE   شركة
ش م م للشريك الوحيد

 (8 بمقت�سي عقد عرفي بالرباط.

يناير 202...تم تكوين قواني2 شركة.

للشريك. محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد مميزاتها كالتالي.:

 STE HM . شركة. التسمية:.

STONE..ش م م للشريك الوحيد.

املوضوع الشركة:

.أشغال مختلفة والشناء.

بيع الرخام.

 FEDDAN . الشركة:. مقر 

 TEGHRESST MQM TOLBA

.TIFLET

5أسمال. حدد  الشركة:. 5أسمال 

د5هم. .(00.000.00 في. الشركة 

مقسمة إلى.000).حصة بقيمة.00) 

د5هم للحصة الواحدة..

السيد.:.هشام ماكة000)...حصة...

السيد هشام ماكة هو. التسيير:.

.ملدة غير..محدودة في. املسير الوحيد.

STE HM STONE.ش م م. . . . شركة.

للشريك الوحيد.

السنة اإلجتماعية:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر في كل سنة.

األ5باح.:.....تقطع خمسة في..).5%)

من األ5باح الصافية لتكوين اإلدخا5.

القانوني ويتوزع الرصيد. اإلحتياطي 

حسب قرا5 الجمع العام السنوي..

تم اإليداع القانوني لدى محكمة.

5قم. تحت  بتفليت  اإلبتدائية 

السجل التجا5ي........ 47).....في.27 

فبراير 202.

47 P

D MEN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

بموجب عقد عرفي املؤ5خ بتا5يخ.

.، الدا5الشيضاء. في  فبراير. 202. .6

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تكمن مميزاتها في ما يلي.:

 D MEN INVEST .: التسمية.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الدا5الشيضاء   : الرئي�سي  املكتب 

) )، شا5ع  أنفا، إقامة أز5و، مكتب 
5قم )) ب.

الهدف اإلجتماعي :

تشغيل واستغالل مصحة أو أكثر 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

أداء جميع الخدمات الطشية.

الخام  املواد  جميع  وبيع  شراء 

واملود اإلستهالكية واملعدات واألجهزة 

املصحات  في  املستخدمة  واألدوات 

واملشاني األخرى لإلستخدام الطبي.

إدا5ة اإليجا5 ألي شهرة.

أي  في  حصة  على  اإلستحواذ 

شركة موجوة أو سيتم إنشاؤها.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

املالية والتجا5ية والصناعية واألو5اق 

بشكل  تتعلق  التي  والعقا5ية  املالية 

الشركة  بغرض  مشاشر  أوغير  مشاشر 

أو  توسيعها  تسهل  قد  التي  أو 

تطويرها.

الشركاء :

 MABROUKA شركة 

 ،COMPAGNY HOLDING

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 (0.000 مالها  5أ1  وحيد  بشريك 

د5هم،مقرها اإلجتماعي الدا5الشيضاء 

) ) شا5ع أنفا إقامة أز5و مكتب 5قم 
التجا5ي  السجل  في  مسجل  ب   ((

5قم   1728  تحت  الدا5الشيضاء 

ويمثلها مديرها السيد خالد منوا5.

مواليد  من  منوا5  خالد  السيد 

)2 أبريل 970) الرباط، مقيم في 1  

شا5ع الرائد إد5يس الحا5�سي م.1.ع 

لشطاقة  والحامل  بالرباط  السوي�سي 

.OD((6(4 التعريف الوطنية 5قم

التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 

 2( مواليد  من  منوا5  خالد  للسيد 

  1 في  مقيم  بالرباط   (970 أبريل 

شا5ع الرائد إد5يس الحا5�سي م.1.ع 

لشطاقة  والحامل  بالرباط  السوي�سي 

.OD((6(4 التعريف الوطنية 5قم

في  الشركة  مدة  تحديد  تم  مدة: 

ابتداء من تسجيلها  99 سنة وذلك 

بالسجل التجا5ي.

تحديد  تم   : الشركة  5أسمال 

5أسمال الشركة بمشلغ 00.000.00) 

حصة   (000 إلى  مقسمة  د5هم 

إجتماعية من فئة 00) د5هم للحصة 

ومقسمة  بالكامل  محر5ة  الواحدة 

على الشركاء :

 MABROUKA شركة 

 999  COMPAGNY HOLDING

حصة إجتماعية.

حصة   ( منوا5  خالد  السيد 

إجتماعية.

الجمع : 000) حصة إجتماعية.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )  ديسمبر.

املحكمة   في  القاوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بالدا5الشيضاء في 27 فبراير 

 202 تحت 5قم 9)8601.

48 P

PUSHARATEC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بموجب عقد عرفي املؤ5خ بتا5يخ.

.، الدا5الشيضاء. في  فبراير. 202. .8

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد تكمن مميزاتها.

في ما يلي.:

التسمية.:.PUSHARATEC شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الدا5الشيضاء   : اإلجتماعي  املقر 

) )، شا5ع  أنفا، إقامة أز5و، مكتب 

5قم )) ب.
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الهدف اإلجتماعي :

القيام بجميع املهام اإلستشا5ية في 

واملكونات  الجديدة  التقنيات  مجال 

اإللكترونية في جميع القطاعات نيابة 

عن الشركات العامة والخاصة.

إعداد الد5اسات املتعلقة بما ذكر 

أعاله.

املعامالت  جميع  عام  وبشكل 

ملالية والتجا5ية والصناعية واألو5اق 

تكو2  قد  التي  والعقا5ية  املالية 

مشاشر  أوغير  مشاشر  بشكل  مرتشطة 

بأي أشياء  أو  بال�سيء املذكو5 أعاله 

مماثلة أو ذات صلة، من املرجح أ2 

تعزز تطويره أو توسيعه. 

السيدة   : الوحيدة  الشريكة 

مواليد  من   M’SALKA LAMIAA

تطوا2  في   (967 أغسطس    (

الكندي 5قم  السفر  والحاملة لجواز 

.HH149678

كمسيرة  تعيي2  تم   : التسيير 

السيدة  محددة  غير  ولفترة  للشركة 

مواليد  من   M’SALKA LAMIAA

تطوا2  في   (967 أغسطس    (

5قم  الكندي  السفر  لجواز  والحامل 

.HH149678

مدة : تم تحديد مدة الشركة في 

ابتداء من تسجيلها  99 سنة وذلك 

بالسجل التجا5ي.

حديد  تم   : الشركة  5أسمال 

5أسمال الشركة بمشلغ 0.000) د5هم 

إجتماعية  حصة   (00 إلى  مقسمة 

من فئة 00) د5هم للحصة الواحدة 

الوحيد:  الشريك  طرف  من   محر5ة 

 (00 M’SALKA LAMIAA السيدة 

حصة إجتماعية.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )  ديسمبر.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ  2  بالدا5الشيضاء  التجا5ية 

فبراير  202 تحت 5قم 819986.

49 P

REDYAS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

بموجب عقد عرفي املؤ5خ،.بتا5يخ..

الدا5الشيضاء. في  فبراير. 202. .8

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تكمن مميزاتها في ما يلي.:

 REDYAS .: التسمية.

IMMOBILIER.شركة ذات مسؤولية.

محدودة.

الدا5الشيضاء. .: اإلجتماعي. املقر 

إقامة أز5و مكتب. شا5ع انفا،. .،( (
5قم.)).ب.

الهدف اإلجتماعي.:.

املمتلكات. جميع  وبيع  شراء.

املنقولة. وغير  املنقولة  والحقوق 

وتشغيلها وإد5تها.

األ5ا�سي. ،شراء. اإلنعاش العقا5ي.

عقا5ية،. مجمعات  بناء. بهدف 

التجا5ي. أو  السكني  لإلستخدام 

بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها.

شراء.وتأجير جميع املشاني وجميع.

املعامالت العقا5ية بشكل عام.

إدا5ة أصول العقا5ات واملمتلكات.

السياحية.

مواد. جميع  وتجا5ة  وبيع  شراء.

الشناء.والتشييد.

القيام بجميع أعمال التركيب.

القيام بجميع أعمال التطوير.

استشا5ات عقا5ية.

الشناء. مواقع  جميع  من  اإلنتهاء.

وجميع أعمال التقسيم وخاصة تلك.

الصحي. والصرف  بالطرق  املتعلقة 

األعمال. جميع  وكذلك  والكهرباء.

املائي. والعزل  والطالء. اإلنشائية 

واملعد2. والخشب  األملنيوم  ونجا5ة 

وما إلى ذلك.

املتعلقة. األعمال  كافة  إنجاز 

بمجال العقا5.

 NSAME السيد. .: الشركاء.

من. .،REDWAN ANESTY JR

4.نوفمبر. 200.في مونتريال،. مواليد.

5قم. الكندي  السفر  لجواز  الحامل 

.AR600648

 NSAME YASMINE السيدة.
 200( أبريل. .2 مواليد. من  .،YAAH
السفر. لجواز  الحاملة  مونتريال،. في 

.AR600647.الكندي 5قم
التسيير.:.تسيير الشركة من طرف.

املسيرين لفترة غير محدودة:
 PASCAL NSAME السيد.
.،(970 أغسطس. .6 مواليد. من 
5قم. الكندي  السفر  لجواز  الحامل 

.GJ0(8849
.،M’SALKA LAMIAA السيدة.
 (967 أغسطس. . ( مواليد. من 
السفر. لجواز  الحاملة  تطوا2،. في 

.HH149678.الكندي 5قم
تم تحديد مدة الشركة في. .: مدة.
من تسجيلها. ابتداء. سنة وذلك  .99

بالسجل التجاي.
تحديد. تم  .: الشركة. 5أسمال 
 (0.000.00 بمشلغ. الشركة  5أسمال 
حصة. .(00 إلى. مقسمة  د5هم 
إجتماعية من فئة.00).د5هم للحصة.

الواحدة كالتالي.:
 NSAME REDWAN السيد.

ANESTY JR 10.حصة إجتماعية.
 NSAME YASMINE السيدة.

YAAH 10.حصة إجتماعية.
مجموع.:.00).حصة إجتماعية.

السنة اإلجتماعية.:.من فاتح يناير.
إلى.) .ديسمبر.

في املحكمة. القانوني:. اإليداع  تم 
بتا5يخ. 2  بالدا5الشيضاء. التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819987.
50 P

الز5هوني محمد

.خشير قضائي في املحاسشة

STE.COMEDITRA
SARL

محدودة املسؤولية
5أسمالها : 10.000.00) د5هم

مقرها اإلجتماعي : 72 شا5ع واد 
بهت، الدا5الشيضاء
اإلعال2 عن حل

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي املؤ5خ في.9.نوفمبر.2022،.
تقر5 ما يلي.:

الفياللي. املرحوم  وفاة  معاينة 

وتوزيع. إد5يس،. بن  محمد  بناصر 

حصصه اململوكة في 5أسمال الشركة.
بي2 و5ثته كل حسب حصته.

 COMEDITRA .: الشركة. حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

بناصر  الفاللي  السيد  تعيي2 
القيام  قشل  والذي  كمصفي  إد5يس 

بهذه املهمة.
باملقر  التصفية  محل  جعل 

اإلجتماعي  للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية  باملحكمة   الضشط  كتابة 
ديسمبر   22 بتا5يخ  بالدا5الشيضاء 

2022، تحت 5قم 184)81.
51 P

الز5هوني محمد

.محاسب معتمد

STE. LITAPLAST
محدودة املسؤولية

5أسمالها : 200.000.00 د5هم
مقرها اإلجتماعي : عي2 حرودة دوا5 
سيدي عشد النبي جماعة الشالالت، 

املحمدية
إعال2 قانوني

العام. الجع  محضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي املنعقد بتا5يخ.22.سبتمبر..
2022،.تقر5 ما يلي.:

نقل املقر اإلجتماعي من العنوا2.

دوا5. حرودة  عي2  الكائن  الحالي 

سيدي عشد النبي جماعة الشالالت،.

املحمدية إلى العنوا2 الجديد الكائن.

الحي املحمدي،.حي الجميل الفوا5ات.

تجزئة املحمدي.).الرقم.7،.الزقة. ،.
الدا5الشيضاء.

توسيع النشاط التجا5ي،.ليشمل.
الطشاعة والسريكرافي.

بما. الشركة  5أسمال  من  الرفع 

00.000.00 .د5هم لينتقل من. قد5ه.
200.000.00.د5هم إلى.100.000.00 
حصة. . .0000.00 بخلق. د5هم 
لكل. د5هم  .(00.00 بقيمة. جديدة،.
لفائدة. كلها  اكتتابها  تم  حصة،.
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عن طريق. السيد ليطا5ي الحسي2،.

املقاصة مع الحساب الجا5ي املفتوح.

هذا. طرف  من  الشركة  بحسابات 

األخير.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط 

 2022 دسمبر. بتا5يخ. 2. باملحمدية 

تحت 5قم.2129.

52 P

الز5هوني محمد

خشير قضائي في املحاسشة

STE .COMPTOIR DU CHIC

محدودة املسؤولية ذات املساهم 

الوحيد

5أسمالها : 0.000.00) د5هم

مقرها اإلجتماعي : زاوية يعقوب 

املنصو5   زنقة إسحاق ابن حني2 

الدا5الشيضاء

اإلعالن عن حل

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر. .27 في. املؤ5خ  اإلستثنائي 

الشريك. طرف  من  املقام  .،2022

الوحيد،.تقر5 ما يلي.:

 COMPTOIR DU شركة. حل 

ذات. املسؤولية  محدودة  .CHIC

الشريك الوحيد.

ودغيري. إد5ي�سي  السيدة  تعيي2 

القيام. قشلت  والتي  مصفية  سلمى 

بهذه املهمة.

باملقر. التصفية  مقر  جعل 

اإلجتماعي للشركة.

لدى. القانوني:. اإليداع  تم 

التجا5ية. للمحكمة  . الضشط. كتابة 

ديسمبر. .22 بتا5يخ. بالدا5الشيضاء.

2022.تحت عدد.)46)81.

53 P

 HICBOU BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
5قم التعريف املوحد : 
002 0  0000088

العنوا2 : شا5ع موالي يوسف ، 
العما5ة د الطابق السفلي شقة ) 

حسا2 الرباط املغرب
إعال2

يعلن مسير الشركة الوحيد عند.
اإلجراءات التالية.:

 HICBOU الشركة. إسم  تغيير 
إلى. .BUSINESS CONSULTING

.BH AUDIT.إسم
00000)د5هم. إلى. 5أسمالها  5فع 
وهي شركة ذات املسؤولية املحدودة.
عنوانها شا5ع موالي. بشريك وحيد،.
العما5ة د الطابق السفلي. .، يوسف.

شقة.).حسا2 الرباط املغرب.
بناء.على القانو2 األسا�سي املؤ5خ.
ومسجلة. .2022 ديسمبر. .24 ب.
املحكمة. لدى  التجا5ي  بالسجل 
التجا5ية بالرباط تحت 5قم.18099).
هشام. السيد  .: الوحيد. املسير 
الوطنية. الشطاقة  5قم  بوشرطات 

.AB2 2497
املسير

السيد هشام بوشرطات

54 P

TOP DECOR BA
شركة ذات مسؤولية محدودة

5قم التعريف املوحد : 
002414804000004

العنوا2 : قطاع القد1 ، زنقة 
الشالالت 5قم 422، لعايدة سال 

املغرب
إعال2

الوحيد. الشركة  مسير  قر5 
اإلجراءات التالية.:

 TOP الشركة. 5أسمال  5فع 
د5هم. .200000 إلى. .DECOR BA
وهي شركة ذات املسؤولية املحدودة.
بشريك وحيد عنوانها قطاع القد1، 

لعيايدة   ،422 5قم  الشالالت  زنقة 
القانو2  على  بناء  املغرب،  سال 

األسا�سي املؤ5خ ب 4) نوفمبر 2022 

لدى  التجا5ي  بالسجل  ومسجلة 

5قم  تحت  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

. (6  

فيصل  السيد  الوحيد  املسير 

الوطنية   الشطاقة  5قم  علي  بابا 

.F401 44

املسير

السيد فيصل بابا علي

55 P

STE. MOON PUB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

برأسمال : 0.000.00) د5هم

املقر اإلجتماعي : 1) شا5ع األبطال 

الشقة 5قم 4 أكدال الرباط

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.قد تأسست شركة والتي.

تحمل الخصائص التالية.:

.MOON PUB.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي.:

تقديم خدمة إعالنية.

مجال الدعاية.

استيراد وتصدير منتجات ولوزام.

الدعاية.
 (0.000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم..

من.. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي.:.1).شا5ع األبطال.

الشقة 5قم.4.أكدال الرباط.

التسيير.:.أنيطت مهمة التسيير إلى.

السيد عشد املجيد خربوش لفترة غير.

محدودة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

لدى. التجا5ي  بالسجل  القانوني 

5قم. بالرباط  التجا5ية  املحكمة 
السجل التجا5ي.61889).

56 P

STE. KRILINA AGENCY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال : 0.000.00) د5هم

املقر اإلجتماعي : 1) شا5ع األبطال 
الشقة 5قم 4 اكدال الرباط

 2 في. بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ 
فبرير. 202.قد تأسست شركة والتي.

تحمل الخصائص التالية.:
. KRILINA AGENCY.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتماعي.:
املمتلكات. وإدا5ة  والشيع  اإليجا5 
مستأجرين. على  العثو5  في  ساعد 
مشترين ألصحاب العقا5ات،.وتجديد.
اإليجا5. وتحصيل  اإليجا5،. عقود 

إدا5ة اإلصالحات وقضايا اإليجا5.
من. التحقيق  العقا5  معاينة 

العقا5ات قشل وبعد كل..إيجا5.
اإلعالنات. العقا5ي  التسويق 
لإلعال2،. الصو5  التقاط  العامة،.
قنوات. على  الخصائص  إبراز 

التسويق املختلفة.
الدفاتر،. مسك  النقد  إدا5ة 
عن. واإلعال2  املدفوعات  ومراقشة 

دخل اإليجا5.
املساعدة. القانونية  اإلستشا5ات 
في املسائل القانونية املتعلقة بتأجير.

العقا5ات وصياغة عقود اإليجا5.
وإدا5ة املنازعات اإليجا5ية.

تنسيق. والتحسي2  الصيانة 

اإلصالحات والتحسينات في العقا5ات.
املؤجرة.

من. تأجيرها  تم  الشضائع  تأجير 
الشاطن على املدى القصير.

 (0.000.00 .: الشركة. 5أسمال 
د5هم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.
التأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.
األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي.:.1).شا5ع األبطال.
الشقة 5قم.4.اكدال الرباط.

التسيير.:.أنيطت مهمة التسيير إلى.

السيد أشرف بادش وزكرياء.عابدي.
لفترة غير محدودة.

اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع 

لدى. التجا5ي  بالسجل  القانوني 

5قم. بالرباط  التجا5ية  املحكمة 
السجل التجا5ي.)6629).

57 P

 TARGET PEINTURE ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمال الشركة: 10.000.00 د5هم
حي النهضة إقامة الزيتو2 عما5ة 8 

شقة   الرباط
السجل التجا5ي 67111
الحل املسشق للشركة

بمقت�سى الجمع العام اإلسثنائي.

2022.تقر5 ما. ) .ديسمبر. املؤ5خ في.
يلي.:

الحل املشكر للشركة.
تعيي2 مصفي للشركة في شخص.

السيد الشقيوي سالم.
حي. في  للتصفية  مقر  تعيي2 
8.شقة. النهضة إقامة الزيتو2 عما5ة.

 .الرباط.
وعدم. النشاط  لتوقف  نتيجة 

القد5ة على املواصلة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. 2. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 19).
58 P

 SOCIETE LM MATERIEL ET
SERVICES
SARL AU

عما5ة 0  شقة 8 شا5ع موالي احمد 
الوكيلي حسا2 الرباط

تأسيس
خاص. عرفي  عقد  بموجب 
النظام األسا�سي. تم إنشاء. بالرباط،.
محدودة. مسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص. الوحيد  بالشريك 

التالية:

 LM MATERIEL ET .: التسمية.

.SERVICES SARL AU

املدة.:.99.سنة ابتداء.من تسجيل.

الشركة في السجل التجا5ي.

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد.

الغرض.:

الحاسوب. أجهزة  تجا5ة 

)الكمشيوتر).

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر اإلجتماعي.

8.شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2.

الرباط.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

مقسمة إلى.000).حصة بقيمة.00) 

بالكامل. مدفوعة  منهما  لكل  د5هم 

امي2. السيد  الوحيد  بالشريك 

مصلوحي.

التسيير.:.السيد امي2 املصلوحي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع 

التجا5ي. السجل  بالرباط  التجا5ية 

.(66467

59 P

صكوويست ش.م.م

)ملتقى شا5ع محمد الديو5ي وجمال الدين.

االفغاني 5قم.2القنيطرة

سجل تجا5ي 5قم. 2198.القنيطرة

ZAOUBAL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
5أسمالها : 2.626.000.00 د5هم

مقرها اإلجتماعي : دوا5 الزاوية بن 

منصو5 القنيطرة

سجل تجا5ي 5قم 69)28 القنيطرة

بمقت�سى محضر قرا5ات الشريك.

الوحيد املتخذة بتا5يخ فاتح ديسمبر.

2022.تقر5 ما يلي.:

تغير تسمية الشركة التي أصشحت.

 FRUITS ROUGES AND CO

MAROC.ش.م.م.

تعيي2 مسيرتي2 جديدتي2 للشركة.

وذلك ملدة غير محدودة كل من.:

 SYLVIE ELIANE السيدة.

لجواز. الحاملة  .CATHELAIN

 (9FC090 2 5قم. الفرن�سي  السفر 

والساكنة بفرنسا.

 MELANIE MURYEL السيدة.

لجواز. الحاملة  .MARCHAND

 (6AI62000 5قم. الفرن�سي  السفر 

والساكنة بفرنسا.

تغيير اإلمضاء.اإلجتماعي.

للشركة. األسا�سي  النظام  تحيي2 

حسب مواد القانو2.)9-2).

بكتابة. القانوني:. اإليداع  تم 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .27 بتا5يخ. بالقنيطرة 

تحت عدد.94127.

للخالصة والتذكير

التسيير

60 P

FITECO SARL

 CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETE

STE MGH NDL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال : 00.000.00) د5هم

املقر اإلجتماعي : تجزئة الزيتو2 

)) الطابق السفلي 5قم   و4 شا5ع 

السالم الدا5الشيضاء

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

بالدا5الشيضاء. .2022 يناير. .(0

ذات. األسا�سي لشركة  القانو2  حر5 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات.

التالية.:

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

املسؤولية املحدودة.

MGH NDL.:.اإلسم اإلجتماعي

.SARL

مقهى قاعة. .: املوضوع اإلجتماعي.

شاي مثلحات ومطعم.

الزيتو2. تجزئة  .: اإلجتماعي. املقر 

شا5ع. و4. الطابق السفلي 5قم. . .((

السالم الدا5الشيضاء.

املدة.:.99.سنة..

الرأسمال. .: اإلجتماعي. الرأسمال 

د5هم. .(00.000.00 اإلجتماعي.

000).حصة إجتماعية. مقسمة على.

د5هم للواحدة مكتتشة. .(00 من فئة.

في املجموع كلها كما يلي.:

السيد 5�سى مغلغل.100.حص.

 100 فوزي. الرزاق  عشد  السيد 

حصة.

التسيير.:.عهد به إلى السيد 5�سى.

مغلغل ملدة غير محدودة.

تسجيل. تم  .: التجا5ي. السجل 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الشركة 

ديسمبر. .6 بتا5يخ. بالدا5الشيضاء.

2022.تحت 5قم.)16417.

تم اإليداع القانوني:.لدى املحكمة.

 6 بتا5يخ. بالدا5الشيضاء. التجا5ية 

ديسمبر.2022.تحت 5قم.848942.

61 P

FITECO SARL

 CABINET COMPTABLE AGREE

DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETE

STE GOLDEN HORSE CAFE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الرأسمال : 00.000.00) د5هم

املقر اإلجتماعي : ليساسفة 

تجزئةمفاتيح الخير الرقم   الطابق 

األ5�سي الدا5الشيضاء

تأسيس
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالدا5الشيضاء. .2022 نوفمبر. .2 تا5يخ.

ذات. األسا�سي لشركة  القانو2  حر5 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات.

التالية.:

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

املسؤوليةاملحدودة.

 GOLDEN .: اإلجتماعي. اإلسم 

.HORSE CAFE SARL
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مقهى قاعة. .: املوضوع اإلجتماعي.

شاي مثلحات وجشات سريعة خفيفة.

ليساسفة. .: اإلجتماعي. املقر 

الطابق. تجزئةمفاتيح الخير الرقم. .

األ5�سي الدا5الشيضاء.

املدة.:.99.سنة..

الرأسمال. .: اإلجتماعي. الرأسمال 

د5هم. .(00.000.00 اإلجتماعي.

000).حصة إجتماعية. مقسمة على.

د5هم للواحدة مكتتشة. .(00 من فئة.

في املجموع كلها كما يلي.:

السيد حمزة بكر.900.حصة.

 (00 الشرقاوي. نجاة  السيدة 

حصة.

التسيير.:.عهد به إلى السيد حمزة.

بكر ملدة غير محدودة.

تسجيل. تم  .: التجا5ي. السجل 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الشركة 

ديسمبر. . 0 بتا5يخ. بالدا5الشيضاء.

2022.تحت 5قم.7))164.

تم اإليداع القانوني:.لدى املحكمة.

  0 بتا5يخ. بالدا5الشيضاء. التجا5ية 

نوفمبر.2022.تحت 5قم.))8481.

62 P

STE.SADIRAT EL HIKMA
 SARL

R.C : N°30077

عما5ة بن عدي وجدة

الهاتف : )7.)0.)6.7 .01

الفاكس : 0.21).)6.7 .01

بوجب مخضر الجمع العام بتا5يخ.

 STE.SADIRAT.8.فبراير. 202.لشركة

5أ1. ش.ذ.م.م  .EL HIKMA SARL

د5هم. .(00.000.00 مالها اإلجتماعي.

موالي. شا5ع  .86 اإلجتماعي. ومقرها 

عشد هللا بلهاشمي وجدة قر5 ما يلي.:

التصفية وتشطيب لشركة. قفل 

 STE.SADIRAT EL HIKMA SARL

شا5ع. .86 التالي. بالعنوا2  ش.ذ.م.م 

موالي عشد هللا بلهاشمي وجدة.

بكتابة. القانوني:. اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  . لدى. . الضشط.

20.فبراير. 202.تحت. بوجدة بتا5يخ.
عدد.2194.

للخالصة واإلشا5ة

السيد حسن الخلوفي

63 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

....................زاوية شا5ع االستقالل وزنقة ابن.

5شد الطابق. 

عما5ة بنعدي.–.وجدة

الهاتف.:.)7.)0.)6.7 .01  

الفاكس.:.0.21).)6.7 .01

 STE MARKIM IMMOBILIER
S.A.R.L/A.U

R.C.n° 20673
الوحيد. الشريك  قرا5  بموجب 
لشركة. أكتوبر2022. .(( بتا5يخ.
 -”STE MARKIM IMMOBILIER“
وحيد،. شريك  ذات  ش.ذ.م.م 
 (0.000,00 اإلجتماعي. 5أسمالها 
شا5ع. .46: االجتماعي. ومقرها  د5هم 
ما. قر5  . وجدة،. بلحسي2  القشطا2 

يلـــــــي:
وتعيي2. وحيد  شريك  استقالة 

مسير جديد.
.تغيير نشاط الشركة..

بكتابـة. القانونـي  اإليـداع  تـم 

التجا5يـة. املحكمـة  لـدى  الضشـط 

22.فبراير 202.تحـت. بوجـدة بتا5يـخ.
عدد.2622.

للخالصـة واإلشـا5ة

السيد حسن الخلوفـي

64 P

زاوية شا5ع اإلستقالل وزنقة ابن 5شد الطابق.  

عما5ة بنعدي وجدة

الهاتف.:.)7.)0.)6.7 .01

الفاكس.:.0.21).)6.7 .01

 STE. AGRICOLE NOUVELLE
NEGOCE
S.A.R.L

RC.N°1331
العام. الجمع  مجمع  بموجب 
لشركة. يناير. 202. .(0 بتا5يخ.
 STE. AGRICOLE NOUVELLE

5أسمالها. ش.ذ.م.م  .NEGOCE

د5هم. .100.000,00 اإلجتماعي.

ومقرها االجتماعي.:8.طريق السعيدية.
أحفير،..قر5 ما يلـــــــي:

التصفية وتشطيب لشركة. قفل 

 STE. AGRICOLE NOUVELLE

NEGOCE S.A.R.L..بالعنوا2 التالي.8 

طريق السعيدية أحفير..

بكتابـة. القانونـي:. اإليـداع  تـم 

االبتدائية. املحكمـة  لـدى  الضشـط 

تحـت. فبراير 202. .20 ببركا2 بتا5يـخ.

عدد.84.

للخالصة واإلشا5ة

السيد حسن الخلوفي

65 P

ديوا2 األستاذ محمد كريم ذوليزال

موثق بالد5الشيضاء

469.شا5ع السفير ابن عائشة الطابق الخامس

الهاتف.:.01.22.4001.18

الفاكس.:.0122.400119

STE. DELIZIBATIMENT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص إجتماعية
 24 بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

زين. السيد  فوت  .20(( أكتوبر.

 2.100 العلمي. فصيل  العابدين 

بشركة. يمتلكها  إجتماعية  حصة 

شركة محدودة   DELIZIBATIMENT

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
5أسمالها اإلجتماعي 100.000 د5هم 

مقرها بالدا5الشيضاء 21 مكر5 زنقة 

الكريم  عشد  للسيد  فاتح  سيدي 

قد5ه  إجمالي  بثمن  العلمي  فضيل 

210.00 د5هم.

تشعا لذلك تم تحويل الشركة إلى 

وتعيي2  املسؤولية،  محدودة  شركة 

العلمي  فضيل  الكريم  عشد  السيد 

مسيرا للشركة.

عقودها  جميع  في  الشركة  تلتزم 

السيد  للمسيرين  املشترك  بالتوقيع 
زين العابدين فصيل العلمي والسيد 

عشد الكريم فضيل العلمي.

بالسجل. القانونـي:. اإليـداع  تـم 

التجا5يـة. للمحكمـة  . التجا5ي.

 488747 عدد. تحـت  بالدا5الشيضاء.

بتا5يخ.4).ديسمبر.))20.

ذ..محمد كريم دوليزال

66 P

ديوا2 األستاذ محمد كريم ذوليزال

موثق بالد5الشيضاء

469.شا5ع السفير ابن عائشة الطابق الخامس

الهاتف.:.01.22.4001.18

الفاكس.:.0122.400119

SOCIETE DELZIBATIMENT
تأسيس

5سمي. عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع. تم  .200( يونيو. .(1 بتا5يخ.

محدودة. لشركة  األسا�سي  القانو2 

املسؤوية ذات الشريك الوحيد ذات.

الخصائص التالية.:

 STE. .: التسمية.

DELIZIBATIMENT شركة محدودة 

املسؤولية.

املقر اإلجتماعي : حي 5كشوت، زنقة 

1) 5قم ) الدا5الشيضاء.

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

اإلنعاش  إلى  وخا5جه  املغرب  داخل 

املواد  جميع  في  واملتاجرة  العقا5ي 

واملنتوجات والخدمات.
الشكل القانوني : تم وضع القانو2 

الشركاء لشركة  األسا�سي من طرف 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

يحدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 (00.000 مشلغ  في  الشركة  5أسمال 

د5هم مقسم إلى 000) حصة قيمة 

كل حصة 00) د5هم محر5ة جميعها 

من طرف السيد زين العابدين فضيل 

العلمي شريك وحيد.

كما تلتزم الشركة في جميع العقود 

التي تخصها بالتوقيع املنفرد للسيد 
زين العابدين فضيل العلمي .

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجا5ي.
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السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى )  ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا5يخ  بالدا5الشيصاء  التجا5ية 
 841780 عدد  تحت   200( يوليو 

السجل التجا5ي عدد 9 02)).
للخالصة والشيا2

األستاذ محمد كريم ذوليزال

67 P

مزا5 أوديت واستشا5ات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها.:.100.)6.44

مقرها اإلجتماعي.:.زاوية شا5ع عشد املومن وزنقة.

كالفو2 الدا5الشيضاء

 SKY FUSION MOROCCO
SUCC

إعال2 عن تأسيس فرع  للشركة
بمقت�سى محضر مجلس الشركة.
بتا5يخ.0 .سبتمبر.2022.قر5 أغضاء.
 SKY FUSION شركة. مجلس 
شركة ذات مسؤولية. .MOROCCO
محدودة باألسهم 5أسمالها.00.000) 
SGD،.مقرها اإلجتماعي بسنغافو5ة،.
ذات. باملغرب  للشركة  فرع  تأسيس 

الخصائص التالية.:
 SKY FUSION .: التسمية.

.MOROCCO
شكل الشركة.:.فرع.

سومية. زنقة  .: اإلجتماعي. املقر 

الخامس. الطابق  شهرزاد. . عما5ة 
الرقم.22.الدا5الشيضاء.

التسيير.:.سيسير الفرع،.من طرف.
 YUEN LING JACQUELINE.السيدة
 2( إيطالية الجنسية مزدادة يوم. .،
966).بهو نكوك وحاملة لجواز. يناير.

.YA18746 (.السفر 5قم
اإليداع القانوني والتسجيل..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2 بتا5يخ  بالدا5الشيصاء. التجا5ية 
فبراير  2002 حيث سجل بالسجل 
5قم  تحت  املدينة  لنفس  التجا5ي 

.170627
بمقت�سى مقتطف وبيا2

مزا5 أوديت واستشا5ات

68 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

ش.ذ.م.م.

))).شا5ع ولي العهد طنجة

SOCIETE TANGER LOISIR

SARL AU

الشركة طنجة لوازير ش.م.م.م ذات 

الشريك الوحيد

5أسمالها : 00.000.00) د5هم

مقرها اإلجتماعي : طنجة   شا5ع 

0) د5ادب ) القطعة 98)، الطابق 

األ5�سي 

1.ت )0 )2)

تصفية مسشقة للشركة 

الوحيد. الشريك  قرا5  بموجب 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بطنجة  املنعقد 

طنجة. املسماة  للشركة  .202 

لوازير ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

د5هم مقرها. .(00.000.00 5أسمالها.

اإلجتماعي بطنجة. .شا5ع..0).د5ادب.

.، األ5�سي. الطابق  .،(98 القطعة. .(

الصادي. الشقالي  العالي  عشد  السيد 

للشركة. الوحيد  املسير  بصفته 

اإلجتماعي. الحصص  لجميع  واملالك 

قر5 ما يلي.:

لوازير. طنجة  الشركة  تصفية 

ش.م.م.ذات الشريك الوحيد تصفية.

مسشقة.

تعيي2 مصفي للشركة في شخص.

السيد عشد العالي الشقالي الصادي.

بالعنوا2.. التصفية  مقر  تحديد 

 ( د5ادب. .(0 . شا5ع. طنجة. . التالي:.

القطعة.98)،.الطابق األ5�سي.

تم اإليداع القانوني:.لدى..املحكمة 

فبراير   22 بتا5يخ  بطنجة  التجا5ية 

 2002 تحت 5قم 041 26.

مقتطف وبيا2 النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

69 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

ش.ذ.م.م.

))).شا5ع ولي العهد طنجة

الشركة ماروك ديفلوبمانت 

أنفستيسمانت 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

 MAROC DEVELOPPEMENT

 INVEST CONSULTING AND

 SERVICES MANAGEMENT

SARL AU

5أسمالها اإلجتماعي : 0.000.00) 

د5هم

مقرها اإلجتماعي : طنجة شا5ع 

حريري إقامة حليمة فوق الطابق 

األ5�سي 5قم 6) 

1.ت 5قم : 28409

تمديد الهدف اإلجتماعي 
بموجب قرا5ات الشريك الوحيد.

ديفلوبمانت. ما5وك  للشركة 

أنفستيسمات ش.ذ.م.م ذات الشريك.

ديسمبر. .(9 بتا5يخ. املتخذة  الوحيد 

د5هم. .(0.000.00 5أسمالها. .2022

مقرهااإلجتماعي طنجة شا5ع حريري.

األ5�سي. الطابق  فوق  حليمة  إقامة 

النظير. السيد حسن  قر5  .،(6 5قم.

ما. للشركة  الوحيد  املسير  بصفته 

يلي.:

تمديد الهدف اإلجتماعي للشركة.

بحيث أصشحت يضم النشاط التالي.

توطي2 الشركات مما نتج عنه تغيير.

األسا�سي. القانو2  من  .( ( الفصل.

للشركة.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني:.لدى..املحكمة.

فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 7) 26.

مقتطف وبيا2 النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

70 P

STE 2EME VIE
RC.N° : 133759

بمقت�سى عقد عرفي حر5 بتما5ة.

7.فبراير. 202،.قر5 الجمع العام. في.

.،2eme. vie لشركة. االستثنائي 

د5هم،. .(00.000 5اسمالها. ش.م.م.،.

 (2 مقرها الرئي�سي في تما5ة فيال 5قم.

إقامة انوا5 هرهو5ة ما يلي.:

نقل.10 ..حصة إجتماعية التي في.

حوزة بن عشد الجليل عشد الرحيم الى.

السيد بناني كما2 يونس.

بالتالي مجموع الحصص. وأصشح 

االجتماعية لي.:

 (000 يونس. بناني كما2  السيد 

حصة إجتماعية.

 2eme. vie شركة. فإ2  ولذلك 

مسؤولية. ذات  شركة  أصشحت  .،

محدودة ذات الشريك الوحيد.

لدى. القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بتما5ة بتا5يخ.27.فبراير. 202،.تحت.

5قم.4 00).

71 P

   STE   JIBAL AL AHIBBA
تأسيس شركة

العام. الجمع  عقد  بمقت�سى 

فبراير. .2( التأسي�سي املنعقد بتا5يخ.

 JIBAL AL....202،.تم..تأسيس شركة 

AHIBBA.،.باملواصفات التالية.:

 STE JIBAL AL. .: التسمية.

 . AHIBBA

., :محل. االجتماعي. املقر  عنوا2 

5قم.2.زنقة.8.بلوك أ املرجة واد فا1.

فا1.

 (00.000 الشركة. 5أسمال  مشلغ 

000).حصة بقيمة. د5هم مكو2 من.

00).د5هم للحصة الواحدة.

عشد. للسيد مغراوي  حصة  .(70

الحق الساكن برقم.2.زنقة.8.بلوك أ.

املرجة واد فا1 فا1.



4791 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

العلمي. للسيد  حصة  و66).

تجزئة. .49 ب. الساكن  املجيد  عشد 

اليوسفية.2.شقة. .املرجة واد فا1.
فا1.

و.66).حصة للسيد العلمي خالد.

اليوسفية. تجزئة  .49 ب. الساكن 
الشقة.4.املرجة واد فا1 فا1..

و66).حصة للسيد العلمي العربي.

اليوسفية. تجزئة  .49 برقم. الساكن 
الشقة. .املرجة واد فا1 فا1..

العلمي. للسيد  حصة  و66).
 9 زنقة. .8 برقم. الساكن  مصطفى 

بلوك ا حي واد فا1 فا1..
للسيد مغراوي عشد. حصة  .(66
الغني الساكن برقم.2.زنقة.8.بلوك أ.

املرجة واد فا1 فا1..
غرض الشركة.:.اإلنعاش العقا5ي..
.: لسيدا2. اإلمضاء. و  التسيير 
عشد. العلمي  و  الحق  عشد  مغراوي 

املجيد..
اجلها. من  تأسست  التي  املدة 
من. ابتداءا  سنة  .: .99 . الشركة.

تقييدها بالسجل التجا5ي.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1. التجا5ية  املحكمة  ضشط 
تحت 5قم. فبراير. 202،. .27 بتا5يخ.
6421،.وتم تسجيل الشركة بالسجل.

التجا5ي تحت 5قم.)7161.
72 P

 STE BRICOZA
تأسيس شركة

العام. الجمع  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ. )  املنعقد  التأسي�سي 
شركة.. تأسيس  . تم. فبراير. 202،.

BRICOZA.،.باملواصفات التالية.:
  .BRICOZA STE.:.التسمية

محل),  .: . عنوا2 املقر االجتماعي.
زنقة. سند1  إقامة  .(07 عما5ة.
فا1.. واد  . حي. تاشفي2  بن  يوسف 

فا1.
الشركة. 5أسمال  مشلغ 
:00.000.00).د5هم مكو2 من.000) 
للحصة. د5هم  .(00 بقيمة. حصة 

الواحدة.

السايب. السيد  يمتلكها  الذي  . .

شا5ع. .( فيال. ب  الساكن  زكرياء.

يوسف بن تاشفي2 حي تغات..فا1.

غرض الشركة:...-.التجا5ة في مواد.

الشناء...

......................-.األشغال املختلفة.

أو الشناء.

......................-.نقل السلع لحساب.

الغير..

للسيد:. اإلمضاء. التسييرو  . .

السايب زكرياء.

اجلها. من  تأسست  التي  املدة 

من. ابتداءا  سنة  .: .99 . الشركة.

تقييدها بالسجل التجا5ي.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفا1.. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. 27/02/202.

) 64.و تم تسجيل الشركة بالسجل.

التجا5ي تحت 5قم.. 7166 .

73 P

 STE IMO ABAD
S.A.R.L AU 

5أسمالها :  100.000 د5هم

املقر اإلجتاماعي  : زنيت ملركز 

األعمال زنقة مسلم، تجزئة بوكا5 

الطابق  ،  الشقة 5قم 4) – باب 

دكالة - مراكش -

تأسيـــــــس شركة
بمقت�سى عقد مؤ5خ بمراكش يوم.
تم وضع القانو2. فبراير. 202،. .(0

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

السمات. وذات  واحد  شريك  ذات 

التالية.:

التسميــــــــة...:..إيمو عشاد.–.ش.م.م..

 IMO ABAD - واحد،. شريك  ذات 

                                                         . S.A.R.L - A U

.النشاط املزاول فعليا.:.-..منعش.

عقا5ي،.كراء.بيع وشراء.العقا5ات..
:..زنيت ملركز. . . . . . . املقر االجتماعي.

بوكا5. تجزئة  مسلم،. زنقة  األعمال 

باب. .، .(4 5قم. الشقة  . الطابق. ،.

دكالة.-.مراكش.-.

....املـــــــــــــــدة.....:.99.سنة ابتداء.من.

......... . تأسيسها النهائي.......

الرأسمال االجتماعي.:...100.000 

حصة. .1.000 الى. مقسم  د5هم 

لكل. د5هم  .(00 فئة. من  اجتماعية 

واحدة..

السيد.. . تعيي2. تم  .: . . التسييـــــــر.

كمسير وحيد. . عشد الرحما2 بنعشاد.

للشركة ملدة غير محددة.

:.من فاتح يناير الى. . السنة املالية.

) .دجنبر.

لدى. القانونـــي  اإليــداع  تــــم 

بمــراكش.................................... التجـــا5ية  املحكمة 

بتا5يـــــخ.24.فبراير. 202،.تحت 5قم.:.

.(41296

ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش

74 P

 STE EDU SERVICE
MONTESSORI

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 (9 بمقت�سى عقد مؤ5خ بالرباط.
ديسمبر.2022،.تمت صياغة القانو2.

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية.

لها الخصائص التالية.:

 STE EDUC . .: . . التسميــــــــة.

                                                         .SERVICE MONTESSORI

 CONSEIL DE .: الهدف.

.GESTION

املقر االجتماعي.......:..فيال.4.شا5ع.

النوبيال قطاع.7).حي 5ياض الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تاسيس الشركة.

الراسمال.:.حدد 5أسمال الشركة.

في مشلغ.00.000).د5هم.

 M.r عهد تسيير الشركة. .: االدا5ة.

 BEJJA. MOHAMED. ET. Mme

 FLAVIE MARIE-CHRISTINE

 BERTHE BRASSARD COMME

.COGERANTES DE LA SOCIETE

من فاتح يناير الى. .: السنة املالية.

غاية.) .ديسمبر.

وتسجيل. القانونـــي  اإليــداع  تــــم 

الشركة بالسجل التجا5ي باملحكمة.

يناير. بتا5يخ. . بالرباط،. التجا5ية 

 202،.تحت 5قم.  612).

75 P

 STE ECOLE MAROCAINE
-D’INGENIERIE -EMG

شركة مجهولة
5اسمالها : 6.000.000 د5هم

مقرها االجتماعي : 4  شا5ع عمر ابن 

الخطاب أكدال الرباط

تعيي2 عضو جديد في مجلس اإلدا5ة 
وتثبيت 5ئيس كجلس اإلدا5ة في 

مهامه
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. 202،. .4 املؤ5خ بالرباط يوم.

مجلس. مع  الرقابة  مجلس  قر5 

اإلشراف ما يلي.:

باستقالة. واالحاطة  باملوافقة 

السيدة مريم بياز اعتشا5ا من.4.فبراير.

 202.من منصبها كعضو في مجلس.

كاملة. ذمة  إبراء. ومنحها  اإلدا5ة 

ونهائية إلدا5تها.

مولشالد. 5جاء. السيدة  تعيي2 

املزدادة. الجنسية  مغربية 

بالدا5الشيضاء.والساكنة بتما5ة تجزئة.

5قم.   شقة  عما5ة. 7 2،. الوفاق 

لشطاقة. والحاملة  ط/)46،. عراق 

.،BH444168.التعريف الوطنية 5قم

التنفيذي. اإلدا5ة  مجلس  في  كعضو 

عوضا من مريم بياز.

املستقيلة واملقشولة استقالتها.

في. بوعامي  اد5يس  السيد  تاكيد 

مهامه كرئيس ملجلس االدا5ي املنتهي.

في نهاية إجتماع الجمعية العمومية.

الذي دعا الى املوافقة على الشيانات.

املالية للسنة املنتهية في.) .أغسطس.

.202 

لتحديد صالحيات 5ئيس مجلس.

في. االدا5ة  مجلس  وأعضاء. االدا5ة 

إطا5 توقيع الشركة.



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   4792

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. .20 يوم. بالرباط،. التجا5ية 

 202،.تحت 5قم.99   ).

76 P

 STE AUTORIDERS RENT
CARS
SARL AU

تاسيس شركة
بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 
وضع. تم  فبراير. 202،. .28 بتا5يخ.
القواني2 االساسية لشركة محدودة.

املسؤولية ذات املميزات التالية.:
بدو2. السيا5ات  كراء. .: الهدف.

سائق.
املقر.:.عما5ة ب.5.1قم.2 .املسيرة.

).ح ي م الرباط.
من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تكوين الشركة.
بماقد5ه. حدد 5اسمال  .: 5اسمال.
 (000 مقسم على. د5هم،. .(00.000

للواحدة،. د5هم  .(00 بنسشة. حصة 

االجتماعي. الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

اال5باح. %من  .1 تؤخذ. .: اال5باح.

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص.:.السيد أسامة مناجلي.

000).حصة.

املجموع.....000).حصة.

تدا5 الشركة من طرف. .: التسيير.

غير. ملدة  مناجلي  أسامة  السيد 

محدودة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا5ية بالرباط،.

تحت 5قم السجل التجا5ي.66491).

77 P

 STE ANYTIME PRESTIGE
CAR

SARL AU

تاسيس شركة
بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

وضع. تم  فبراير. 202،. .28 بتا5يخ.

القواني2 االساسية لشركة محدودة.

املسؤولية ذات املميزات التالية.:

بدو2. السيا5ات  كراء. .: الهدف.

سائق.

املقر.:.عما5ة ب.5.1قم.2 .املسيرة.
).ح ي م الرباط.

من تا5يخ. 99.سنة ابنتداء. .: املدة.
تكوين الشركة.

بماقد5ه. حدد 5اسمال  .: 5اسمال.
 (000 مقسم على. د5هم،. .(00.000
للواحدة،. د5هم  .(00 بنسشة. حصة 
االجتماعي. الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
اال5باح. %من  .1 تؤخذ. .: اال5باح.

الصافية للتأسيس االحتياطي.
النخلي.. السيد حمزة  .: الحصص.

000).حصة.
املجموع.....000).حصة.

من. الشركة  تدا5  .: التسيير.

طرف السيد حمزة النخلي ملدة غير.
محدودة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا5ية بالرباط،.
تحت 5قم السجل التجا5ي.66107).
78 P

STE HAROUNE EXPORT
تصفية

وتقرير. العرفي  العقد  بمقت�سى 
املصفي املسجال2 في.0).فبراير. 202 

بالرباط.

 HAROUNE تم تصفية الشركة.

.EXPORT

باملحكمة. القانوني  الوضع  وتم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بسال  االبتدائية 

 202،.تحت الرقم.9)406.

79 P

STE HAROUNE EXPORT
حل مسشق للشركة

املؤ5خ. العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم. بالرباط،. .202 . يناير. . .1 في.

 HAROUNE لشركة. املسشق  الحل 

EXPORT،.وتسمية السيد عشد الغني.

تم. كما  للشركة،. كمصفي  الكرزبي 

تعيي2 مقر تصفية الشركة.:.1.تجزئة.

االندلس حي السالم سال.

باملحكمة. القانوني  الوضع  وتم 

فبراير. .7 بتا5يخ. بسال  االبتدائية 

 202،.تحت الرقم.1)401.

80 P

STE NIZO & ELY FARM
SARL

بيع حصص، تغيير املسير وتغيير 

إسم الشركة

سجل تجا5ي 5قم 67 14) الرباط

انعقد. يناير. 202،. بتا5يخ. 2.

لشركة. العادي  الغير  العام  الجمع 

NIZO.&.ELY.FARM.SARL،.شركة.

5اسمالها. املسؤولية،. محدودة 

االجتماعي. مقرها  د5هما،. .(00.000

غرينسو2. قيسا5ية  املقاومة  شا5ع 

تمت. حيث  الرباط.. .8( 5قم. محل 

املصادقة على.:

املصادقة على بيع.227.حصة من.

لفائدة. السيدة نرجس بد5ا2  طرف 

السيدة ماجدة اسكو5.

املصادقة على بيع.06).حصة من.

لفائدة. السيدة نرجس بد5ا2  طرف 

السيدة زينب ايت الفقيه.

حصة. . .294 . املصادقة على بيع.

من طرف السيد إليا1 بد5ا2 لفائدة.

السيدة..زينب ايت الفقيه.

املصادقة على بيع..9 ..حصة من.

لفائدة. بد5ا2  إليا1  السيد  طرف 

الطفل نزا5 البروزي.)0/06/2020)).

بد5ا2،. ليا1  املسير  استقالة 

الفقيه،. ايت  زينب  السيدة  وتعيي2 

غير. ملدة  مكانه  .،UB69684 ب.و.

محددة.

 NIZO.&.ELY.تغيير اسم الشركة

.SARL

تحيي2 النظام األسا�سي واملصادقة.

عليه.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

5قم. تحت  بالرباط،. التجا5ية 

  6  ).بتا5يخ. 2.فبراير. 202.

81 P

 STE HYCKL TRAVAUX
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7.فبراير. 202.بسال،.قد تم تاسيس.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك وحيد تحمل الخصائص.

التالية.:
.HYCKL TRAVAUX.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 
مسؤولية محدودة.

أو. أعمال  .: االجتماعي. الهدف 
انشاءات متنوعة.)مقاول).

من. التشغيل  عمليات  جميع 

و5ش عمل لتصنيع. وظائف وانشاء.

واستئجا5. اللوجيستيك  الخدمات 
االالت.

5اسمال.:.00.000).د5هم مقسمة.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. الى.
للحصة.

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

من فاتح يناير الى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة.
االولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

مسجد. جوا5  .: االجتماعي. املقر 
بالل بسعيد حجي محل 5قم.).سال.

ايت. يوسف  السيد  .: التسيير.
بوعزة.

تم التسجيل باملحكمة االبتدائية.

بسال بتا5يخ.22.فبراير. 202،.السجل.
التجا5ي 5قم.1)71 .

82 P

STE AMIDAW
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : سال الجديدة 
B2 اقامة سليمة 2 عما5ة 6 5قم

حل شركة
العام. الجمع  من  مقتطف 
يناير. 202  .(7 بتا5يخ. االستثنائي 

تقر5 ما يلي.:
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يناير. .(7 من. حل الشركة ابتداء.

.202 
داوغري. حفيظ  السيد  تعيي2 

الوطنية. التعريف  للشطاقة  الحامل 

ذو الجنسية مغربية،. .I290721 5قم.

مزداد بتا5يخ.0).أكتوبر.)97).بسوق.

السبت اوالد نمة الفقيه بن صالح،.

كمصفي ويتوفر على جميع السلطات.

القانونية لذلك.
تجا5ي. محل  في  محدد  حل  مقر 

بسال الجديدة اقامة سليمة.2.عما5ة.
.B2.5.6قم

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال يوم. ).فبراير. 202،.

تحت 5قم.40160.

83 P

STE BELLE COMPANY
SARL AU

5أسمالها : 00.000  د5هم

مقرها االجتماعي : زنقة 4 متجر 5قم 

2808 دوا5 اخربا2 جماعة تمسة 

انزكا2

السجل التجا5ي 5قم : 1797)

الجمعية. محضر  بموجب 

.،2022 سبتمبر. .1 بتا5يخ. العمومية 

بمقر. العاشرة صشاحا  الساعة  على 

الشركة تم االتفاق على ما يلي.:

السيد. الى  حصة  . 000 تفويت.

مصطفى لكطيب.

استقالة السيد عشد هللا ايت بال.

مصطفى. لكطيب  السيد  تعيي2 

غير. ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

لكطيب. السيد  أصشح  حيث 

للشركة. الوحيد  الشريك  مصطفى 

ش.م.م.. .،BELLA COMPANY

واملسير الوحيد.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة.

يناير. .(6 بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية 

السجل. .،99 5قم. تحت  .،202 

التجا5ي.1797).

84 P

STE FAST CREDIT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي :  ) زنقة احمد 

املجاطي اقامة االلب الطابق االول 

5قم 8 املعا5يف الدا5الشيضاء

بتا5يخ عرفي  عقد   بموجب 

 26.سبتمبر.2022،.انشاء.شركة على.

النحو االتي.:

.STE FAST CREDIT.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم 

مقسمة الى 000) حصة ، 00) د5هم 

السيد   : الوحيد  الشريك  للحصة 

طا5ق القيامي.

زنقة احمد. املقر االجتماعي :  ).

االول. الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

5قم.8.املعا5يف الدا5الشيضاء

الوساطة،   : املزاول  النشاط 

االئتما2  الخدمات، سمسرة  تقديم 

لدى االبناك.

املدة : 99 سنة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

5قم  تحت  بالشيضاء  التجا5ية 

5قم  التجا5ي  السجل   ،846240

.1624 1

85 P

 STE ITHRIT IMPRIMERIE
SARL

حل مسشق للشركة
االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

يناير. 202،. . 0 بتا5يخ. املنعقد 

الحل املسشق للشركة وتعيي2 السيد.

التعريف. لشطاقة  الحامل  امهيد5ة 

كمصفي. .،A442148 5قم. الوطنية 

التصفية. مقر  تحديد  وتم  للشركة 

بالعنوا2 املقر االجتماعي.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. .(0 بتا5يخ. بتيفلت  االبتدائية 

 202،.تحت 5قم. 18.

86 P

 STE LE JARDIN DES
MEUBLES

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : الوفاق عما5ة 

4 )  متجر ) تما5ة

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. 202،.. فاتح  بتا5يخ  املنعقد 

الشركة. الخصائص  تغيير بعض  تم 

ليصشح على الشكل التالي.:

.: االجتماعية. الحصص  تفويت 

فوت السيد زايد كزوز للسيد الحسن.

التعريف. للشطاقة  الحامل  بومديا2 

من. .% 0  A( (94( 5قم. الوطنية 

مجموع الحصص االجتماعية لشركة.

.LE JARDIN DES MEUBLES

من. و7. .6 .،( الفصول. تغيير 

القانو2 االسا�سي للشركة.

).:.تغيير الشكل القانوني... الفصل.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الواحد الى شركة ذات.

مسؤولية محدودة.

الفصل.6.:.الشركاء.ساهموا بمشلغ.

على. توزيعها  وتم  د5هم  .(00.000

النحو التالي.:

السيد زايد كزوز.70.000.د5هم.

  0.000 السيد الحسن بومديا2.

د5هم.

الشركة. 5أسمال  .: .7 الفصل.

00.000).د5هم وزعت كالتالي.:

حصة. .700 كزوز. زايد  السيد 

بقيمة.00).د5هم للحصة.

  00 . بومديا2. الحسن  السيد 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة.

تحيي2 القانو2 االسا�سي للشركة.

بالسجل. القانوني  االيداع  تم 

التجا5ي للمحكمة االبتدائية بتما5ة.

تحت 5قم. فبراير. 202،. .28 بتا5يخ.

.(0040

87 P

STE ARYAMA
SARL

تأسيس شركة
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  . بموجب.

النظام. إنشاء. تم  يناير. 202،. .24

املسؤولية. ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة وخصائصها كما يلي.:

.STE ARYAMA SARL.:.التسمية

أعمال. .: االجتماعي. الهدف 

التطوير والطالء.وتخطيط املشاني.

)ندوات،. حدث. أي  تنظيم 

باالضافة الى. الخ). معا5ض،.حفالت،.

املرتشطة. االضافية  الخدمات  جميع 

وتصنيع. االعال2،. االتصاالت،. .: بها.

االسماء،. لوحات  الالفتات  وتركيب 

املعدات،. وتأجير  الطشاعة،. وأعمال 

وتنظيم الرحالت الخ.

جميع املواد. بيع وشراء. .: التجا5ة.

ومستلزمات الشناء.

استيراد وتصدير جميع املنتجات.

والخدمات.

وعموما جميع املعامالت العقا5ية.

أو االو5اق املالية او التجا5ية أو غير ها.

من املعامالت التي قد تكو2 مرتشطة.

بهدف. مشاشر  . أو غير. بشكل مشاشر 

الشركة او التي من املرجح أ2 تعزز.

تطويرها.

أبو. 5ضوا2  السيد  .: الشريكا2.

الحسن والسيد خالد بن أمي2.

د5هم. .200.000 يقد5 5اسمال ب.

للسيد. حصة  .((00 الى. مقسم 

حصة. و900. الحسن  أبو  5ضوا2 

للسيد خالد بن أمي2 كل منها بقيمة.

00).د5هم.

 10.000 مشلغ. أي  .(/4 اصدا5.

د5هم من املشلغ االجمالي.
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يتم االفراج عن باقي 5ا1 املال على.

دفعة واحدة او أكثر بقرا5 من املسير،.

من. سنوات  .1 التتجاوز. مدة  خالل 

قيد الشركة في السجل التجا5ي.

املدة.:.99.سنة من تا5يخ التأسيس.

أبو. 5ضوا2  السيد  .: املسير.

الحسن.

D،.حي. 67.سكتو5. .: املقر الرسمي.

الرحمة سال.

مكتب. لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت 5قم. فبراير. 202،. .22 بتا5يخ.

التجا5ي. بالسجل  ومسجل  .406(1

5قم. )71 .

88 P

STE NAMIR VISION

SARL

تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

قانو2. وضع  . فبراير. 202،. .(0

املسؤولية. محدودة  لشركة  أسا�سي 

التي تحمل الخصائص التالية.:

.STE NAMIR VISION.:.التسمية

شا5ع. .1 5قم. .: الرئي�سي. املقر 

حي. االول  الطابق  االول  الحسن 

لعشادي..تما5ة.

النشاط.:.التقاط الفيديو،.ترتيب.

الصوت،.الصو5 مونتاج.

الرأسمال.:.0.000).د5هم.

الشركة. إدا5ة  يتم  .: التسيير.

وإدا5تها من قشل حسن نمير ملدة غير.

محدودة.

بتا5يخ. 2  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  فبراير. 202،.

ايداع. .، 87 5قم. تحت  بتما5ة،.

التجا5ي. السجل  5قم  .،(00(4

.( 847(

89 P

STE MEKNASSI DESIGN

SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

وضع قانو2. . . .،2022 أغسطس. .(8

املسؤولية. محدودة  لشركة  أسا�سي 

التي تحمل الخصائص التالية.:

 STE MEKNASSI .: التسمية.

.DESIGN

 82 5قم. بلوك  . .: الرئي�سي. املقر 

حي. الحومر  ديو5  الثالث  الطابق 

يعقوب املنصو5 الرباط.

النشاط.:..أعمال مختلفة.

الرأسمال.:.00.000).د5هم.

الشركة. إدا5ة  يتم  .: التسيير.

ملدة. . الركي. وإدا5تها من قشل محمد 

غير محدودة.

بتا5يخ القانوني  االيداع   تم 

 2.سبتمبر.2022،.باملحكمة التجا5ية.

5قم. .،(28641 5قم. تحت  بالرباط،.

السجل التجا5ي. 6268).

90 P

STE RLJ CREATIVE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

5اسمالها : 00.000) د5هم

بتا5يخ عرفي  عقد   بموجب 

تم وضع القانو2. فبراير. 202،. .(2 

مسؤولية. ذات  لشركة  االسا�سي 

مميزاتها. واحد  بشريك   محدودة 

ما يلي.:

 STE RLJ CREATIVE .: التسمية.

.SARL AU

مدة قيام الشركة.:.99.سنة ابتداء.

من تا5يخ تاسيسها النهائي.

د5عة. زنقة  .1 .: االجتماعي. املقر 

 1 5قم. شقة  الزهراء. فاطمة  اقامة 

اكدال الرباط.

 (00.000 .: االجتماعي. الراسمال 

حصة. .(000 الى. مقسم  د5هم 

 (00 حصة. كل  مقدا5  اجتماعية 

د5هم.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

السيدة 5انية سعدي.

الغرض.:.يكمن غرض الشركة في.

ما يلي.:.ممو2 حفالت،.التجا5ة.

5قم. تحت  القانوني  االيداع  تم 

178  ).باملحكمة التجا5ية بالرباط،.

تحت 5قم. فبراير. 202،. بتا5يخ. 2.

السجل التجا5ي.66449).

91 P

STE ZAVOF TRANS
SARL AU

 (8 في. مؤ5خ  عقد  لقرا5ات  تشعا 

في. بالرباط  مسجل  .2022 يوليو.

القانو2. تم وضع  .،2022 يوليو. .2(

املسوؤلية. ذات  لشركة  األسا�سي 

باملميزات. وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية.:

 STE ZAVOF .: شركة. التسمية 

.TRANS SARL AU

قطاع. .2( 5قم. .: االجتماعي. املقر 

القد1 العيايدة سال.

املوضوع.:.نقل السلع.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التاسيس الفعلي للشركة.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

السيد محمد اعرو5 ملدة غير محددة.

د5هم سعر. .(0.000 .: الراسمال.

00).د5هم للحصة مقسمة كما يلي.:

محمد اعرو00.5).حصة.

املجموع.....00).حصة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

كتابة. لدى  القانوني  االيداع  تم 

.، الضشط باملحكمة االبتدائية بسال.

السجل التجا5ي 5قم.1)66 .

 92 P

 STE AMGHAR MGH

GROUP

SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املنعقد في.9.فبراير. 202 :

ذات. لشركة  5اسمال  في  الزيادة 

 STE AMGHAR.املسؤولية املحدودة

 (00.000 من. .،MGH GROUP

د5هم وذلك عبر. .(40.000 د5هم الى.

إضافة أصل تجا5ي مسجل باملحكمة.

االبتدائية بتيفلت تحت 5قم.76،.كما.

السيد عماد موكل. تعيي2  تاكيد  تم 

مسيرا لشركة وإستقالة السيد عشد.

اإلله ملغا5ي.

الى. االجتماعي  النشاط  توسيع 

وتغيير املادتي2. االستيراد والتصدير،.

وإعادة. األسا�سي  القانو2  من  و9. .7

تذويشه.

الضشط. بكتابة  االيداع  تم 

تحت. بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

5قم.600.بتا5يخ.24.فبراير. 202.

93 P

STE FOULAM

SARL

بمقت�سى..الجمع العام االستثنائي.

املنعقد في.1.يناير. 202 :

مسؤولية. ذات  شركة  حل 

مقر. .، .STE FOULAM محدودة.

التيسير. تجزئة  االجتماعي  تصفيتها 

5قم.7).تيفلت كما عي2 السيد ملغا5ي.

فؤاد كمصفي للشركة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بتيفلت.

فبراير. .24 بتا5يخ. .199 5قم. تحت 

.202 

94  P
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STE A.N ETANCHEITE
SARL AU

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

.،202( ديسمبر. بتا5يخ. 2. الرباط،.

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية.

املحدودة بشريك وحيد.

 STE LOUMED .: التسمية.

.COSMETIQUES

الهدف االجتماعي.:.بيع مواد ششه.

صيدلية.

5اسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 الى. مقسمة 

00)..د5هم للحصة الواحدة.

لشنى الحجوبي.000).سهم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير الى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة.

االولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

5قم. .9 :.حي النصر سيكتو5. املقر.

94.عي2 عودة.

املسير.:.لشنى الحجوبي.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.( 1 19

95 P

   STE  BLEUFISH POISSON
SARL AU

RC :44709

 تأسيس شركة
بتا5يخ..20.فبراير. 202.تم إنشاء.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية.:.

  BLEUFISH POISSON.:.التسمية

وحفظ. معالجة  .: النشاط.

األسماك والقشريات والرخويات.

الرقم. 66)  .: االجتماعي. املقر 

بلوك.E..مدينة الوحدة،.العيو2.

سنة ابتدءا من تا5يخ. . .99 املدة:.

التأسيس..

د5هم. .(00.000 . .: املال. 5أ1 

موزعة. حصة  .(000 على. مقسمة 

كالتالي:

السيد عشد الصادق باحيد.000) 

حصة.

عشد. السيد  تعيي2  تم  التسيير:.

الصادق باحيد كمسير للشركة ملدة.

غير محددة.

االبتدائية. باملحكمة  اإليداع  تم 

فبراير. 202،.. .20 بتا5يخ. بالعيو2 

تحت 5قم. 4092/202.

96 P

 STE ETABLISSEMENT
 SCOLAIRE AL MAQASID

  PRIVE
SARL AU 

RC :44787

 تأسيس شركة
بتا5يخ. 2.فبراير. 202.تم إنشاء.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك..وحيد..بالخصائص التالية.:

 ETABLISSEMENT .: التسمية.

SCOLAIRE AL MAQASID PRIVE

:إنشاء.و استغالل جميع. النشاط.

مجموعات. أو  التكوين  مؤسسات 

مد5سية للتعليم العام.

  I.املقر االجتماعي.:.الرقم..28.بلوك

مدينة الوحدة،.العيو2.

سنة ابتدءا من تا5يخ. . .99 املدة:.

التأسيس..
د5هم. .(00.000 . املال:. 5أ1 

موزعة. حصة  .(000 على. مقسمة 

كالتالي:

 (000 . ...... السيدة مريام حزالك.

حصة.

تم تعيي2 السيدة مريام. التسيير:.

غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  حزالك 

محددة.

االبتدائية. باملحكمة  اإليداع  تم 

فبراير. 202،.. بتا5يخ. 2. بالعيو2 

تحت 5قم. 47/202)4.

97 P

STE ENTREPRISE TANIRAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

بتا5يخ العرفي  للعقد   تشعا 

قواني2. وضع  فبراير. 202،تم  .(7  

الشركة ذات املميزات التالية.:

 STE ENTREPRISE: . التسمية.

.TANIRAN SARL AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

العمليات. جميع  .: املوضوع.

املتعلقة بالتقسيم والتطوير العقا5ي.

وتطوير وخدمة ومعدات التقسيم.

تسويق جميع اال5ا�سي الحضرية.

والريفية واستغاللها بجميع أشكالها.

5قم. الوحدة  حي  .: الرئي�سي. املقر 

471 .داخلة.

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000)  

حصة من. .(000 الى. د5هم مقسمة 

بالكامل. وتملكها  د5هم  .(00 فئة.

السيدة مليكة لكريفي.

تسير من طرف السيدة. .: االدا5ة.

مليكة لكريفي.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية الداخلة.

تحت 5قم. فبراير. 202،. .24 بتا5يخ.

بالسجل. تسجيلها  تم  .،202 /284

5قم. التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.240(9

 98 P

ENTREPRISE LAGRAIFIA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بتا5يخ. العرفي  للعقد  تشعا 

قواني2. وضع  تم  6).فبراير. 202.

الشركة ذات املميزات التالية.:

 ENTREPRISE .: التسمية.

.LAGRAIFIA

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع.:

املتعلقة. العمليات  جميع 

بالتقسيم والتطوير العقا5ي وتطوير.

وخدمة ومعدات التقسيم.؛

تسويق جميع األ5ا�سي الحضرية.

والريفية واستغاللها بجميع أشكالها.

....الخ.
5قم. حي التنمية،. .: املقر الرئي�سي.

)1)،.بوجدو5.

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 إلى. د5هم مقسمة 

مقسمة. للواحدة،. د5هم  .(00 فئة.

كاآلتي.:

 100 .: كريفة. حسينة  السيدة 

حصة.

 100 .: لكريفي. ابراهيم  السيد 

حصة.

السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

ابراهيمي لكريفي.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

وتم تسجيلها بالسجل. .202 /4082

5قم. التحليلي  الرقم  تحت  التجا5ي 

.44691

99 P

SOUTH CAMPING SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع. يناير. 202. .(8 بتا5يخ.

قانو2 منظم لشركة ذات املسؤولية.

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات.

املميزات التالية.:

 SOUTH CAMPING .: التسمية.

ذات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد..

واستغالل. . تسيير. .: الهدف.

املؤسسات السياحية.

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 إلى. د5هم مقسمة 

موزعة. للواحدة  د5هم  .(00 فئة.

كاآلتي.:
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 (000 .: سرحا2. فيالح  السيدة 

حصة.

اكسيكيسات. .: االجتماعي. املقر 

شا5ع تنغير 5قم.2 ).الداخلة.

تسير من طرف السيدة. .: اإلدا5ة.

فيالح سرحا2 ملدة غير محددة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالداخلة بتا5يخ.26.يناير. 202.تحت.

التجا5ي. السجل  .202 /((9 5قم.

.2 79 

100 P

DUNA  CAMPING SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع. يناير. 202. .(8 بتا5يخ.

قانو2 منظم لشركة ذات املسؤولية.

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات.

املميزات التالية.:

 SOUTH CAMPING .: التسمية.

ذات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد..

واستغالل. . تسيير. .: الهدف.

املؤسسات السياحية.

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 إلى. د5هم مقسمة 

موزعة. للواحدة  د5هم  .(00 فئة.

كاآلتي.:

السيد 5شيد زوين.:.000).حصة.

السالم. حي  .: االجتماعي. املقر 

شا5ع محمد فاضل السماللي 5قم.)0 

الداخلة.

السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

نو5 الدين زوين ملدة غير محددة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالداخلة بتا5يخ.21.يناير. 202.تحت.

التجا5ي. السجل  .202 /((2 5قم.

.2 78 

101 P

ALPHA SAHARA TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

بتا5يخ. العرفي  للعقد  تشعا 

قواني2. وضع  تم  4).فبراير. 202،.
الشركة ذات املميزات التالية.:

 ALPHA SAHARA .: التسمية.
. TRAVAUX

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع.:.
مختلف األنشطة املرتشطة بالشناء.؛
الطرقات،. التصريف،. أشغال 
الهاتف. ششكات  الصحي،. الصرف 

واملاء.وأشغال التهيئة العامة.
الخشب. تجا5ة  أشغال 

واألليمينيوم.......الخ.
االسماعلية. حي  .: الرئي�سي. املقر 
.،( زنقة الحاجب 5قم.  .شقة 5قم.

العيو2.
مشلغ. في  حدد  .: الرأسمال.
إلى. مقسمة  د5هم  .2.100.000
د5هم. .(00 فئة. من  حصة  .21000

للواحدة،.مقسمة كاآلتي.:
.: الجماني. مولود  محمد  السيد 

2.100).حصة.؛
السيدة صافية الجماني.:.2.100) 

حصة.
السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

محمد مولود الجماني.
بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.
بتا5يخ. 2.فبراير. 202.تحت 5قم. 2 
 2 /4( 0 5قم. تحت  فبراير. 202.
وتم تسجيلها بالسجل التجا5ي تحت.

الرقم التحليلي 5قم.44761.
102 P

 STE TAAMIR SAHARA
GROUP SARL

5أسمالها.6.100.000).د5هم
وعنوا2 مقرها االجتماعي.:.حي.

الراحة السوق الشلدي املشتل.
العيو2

تعديالت قانونية
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير. .(7 االستثنائي للشركة بتا5يخ.

 202.تمت التعديالت التالية.:

من. الشركة  5أسمال  5فع 

  (000000 إلى. . د5هم. .(6100000

الحساب. بإدماج  وذلك  د5هم،.

الجا5ي للشركاء.

توسيع نشاط الشركة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

االبتدائية. باملحكمة  اإليداع  تم 

بالعيو2 بتا5يخ.24.فبراير. 202.تحت.
5قم.21)294)4/ 202.

103 P

 LABORATOIRE PASTEUR

 SAKIA AL HAMRA

D’ANALYSES MEDICALES
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية

الواحد. املساهم  قرا5  إثر  على 

ملساهم. .2022 فبراير. .22 بتا5يخ.

 LABORATOIRE PASTEUR».شركة

 SAKIA AL HAMRA D’ANALYSES

MEDICALES.»..شـركة ذات املسؤولية.

الشـالغ. واحد،. بمساهم  املحـدودة 

د5هم والكـائن. .(00.000,00 5أسمـالها.

مقرها.:.21.بلوك ف شا5ع القد1 حي.
موالي..5شيد العيو2،.تقـر5.:

حل النهائي للشركة

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـشط باملحـكمة االبتدائية بالعيو2 

بتـا5يخ   22 فبراير  202 تحت 5قم 

.202 /4(29

104 P

 ESPACE INOX IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 000.000.)) د5هم

املقر االجتماعي: 41 مكر5 زنقة بني 

عما5 الفيالت الدا5 الشيضاء

تخفيض 5أسمال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة

االستثنائي. العام  الجمع  إ2 

نوفمبر. .(6 بتا5يخ. املنعقد  للشركاء.

2022.قد قر5.:

الشركة. 5أسمال  تخفيض 

ليصشح. د5هم  .2.000.000 بمشلغ.

عوض. د5هم  .((.000.000

000.000. ).د5هم.

من. .7 وبالتالي تم تعديل الفصل.

أنظمة الشركة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

أنجز اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

الشيضاء.بتا5يخ.0 .يناير. 202.تحت.
5قم.816298.

لإلشا5ة والتنبيه

105 P

B.E.S.M.A II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 0.000) د5هم

املقر االجتماعي : شقة 5قم 4، عما5ة 

2، إقامة الزهراء مركز بوسكو5ة

هشة حصص
تحويل الشركة من شركة مدنية إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استقالة مسير

تعيي2 مسيرة جديدة
تحويل مقر الشركة

االستثنائي. العام  الجمع  إ2 

املنعقد بتا5يخ.0).يوليو.2)20 :

  4 هشة. على  وصادق  عاين  قد 

حصة من طرف السيد عشد الواحد.

فاطمة. السيدة  لفائدة  الخير  سيد 

التقسيم. عاين  وبالتالي  بنطاهر،.

الجديد لرأسمال الشركة.

تحويل الشركة من شركة مدنية.

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.

إحداث. ذلك  على  يترتب  أ2  دو2 

لشخص معنوي جديد.

السيد. املسير  استقالة  عاين  قد 

عشد الواحد سيد الخير وقر5 تعيي2.

السيدة فاطمة بنطاهر كمسيرة ملدة.

غير محدودة.

لتصشح الشركة مسيرة من.:

السيدة فاطمة بنطاهر.

السيد مشا5ك بويد5ي.

السيد محمد العولي.
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االستثنائي. العام  الجمع  إ2 

يناير. .22 بتا5يخ. املنعقد  للشركاء.

الشركة. مقر  تحويل  قر5  قد  .20(8

4،.عما5ة حاج سعيد،.إلى. من تما5ة،.

عما5ة. .،4 شقة 5قم. .: العنوا2 التالي.
2،.إقامة الزهراء.مركز بوسكو5ة.

أنجز اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  املحكمة  ضشط 
 2022 أكتوبر. . ( بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.844291.
لإلشا5ة والتنبيه

106 P

بيتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها : 100.000.) د5هم

املقر االجتماعي: 1، شا5ع عشد هللا
بن ياسي2 الطابق 2، الدا5 الشيضاء

تفويت حصص
تعديل النظام األسا�سي

االستثنائي. العام  الجمع  إ2 
املنعقد بتا5يخ.)2.نوفمبر.2022 :

تفويت. على  وصادق  عاين  قد 

671 .حصة من طرف السيد مشا5ك.

لطيفة. السيدة  لفائدة  بويد5ي 
بويد5ي.

من. .7 وبالتالي تم تعديل الفصل.
النظام األسا�سي للشركة.

األسا�سي. النظام  تعديل  قر5 
للشركة.

أنجز اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  املحكمة  ضشط 
 2022 ديسمبر. .28 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.812060.
لإلشا5ة والتنبيه

107 P

SOCIETE 23M
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريكة وحيدة

5قم )، الطابق األول، حي الفردو1، 
املسيرة )، تما5ة
تأسيس شركة

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. بالرباط  فبراير. 202. .9 بتا5يخ.

وضع القانو2 األسا�سي لشركة تحمل.

الخصائص التالية.:

.SOCIETE 2 M.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة بشريكة الوحيدة.

أشغال. .: االجتماعي. الهدف 

وخدمات متنوعة.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

د5هم للحصة لفائدة الشريكة. .(00

الوحيدة السيدة مريم الشكري.
الطابق. .،( 5قم. .: املقر االجتماعي.

.،( املسيرة. الفردو1،. حي  األول،.

تما5ة.

التسيير.:.عهد تسيير الشركة ملدة.

غير محدودة للسيدة مريم الشكري.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع 

فبراير. .20 يوم. بتما5ة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.)998.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.( 8427

108 P

GREC MEDIC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

القرية املهنية زاوية شا5ع
عشد الرحيم بوعشيد واحمد الجرا5ي 

5قم )8/2) سال الجديدة

RC : 32399

الحل املسشق للشركة
قر5. .،2022 ديسمبر. .26 بتا5يخ.

كريك. الشركة  5أسمال  في  شركاء.

مديك.

الحل. العمومية  الجمعية  تعلن 

 GREC MEDIC للشركة. املسشق 

SARL.اعتشا5ا من هذا اليوم وتصفيتها.

وديا.

حامل. بناني  5شيد  السيد  تعيي2 

للشطاقة الوطنية آ822) 4.والقاطن.

شا5ع مدغشقر شقة.   بالرباط. 1.

كمصفي للشركة.

القرية. للتصفية  االجتماعي  املقر 

الرحيم. عشد  شا5ع  زاوية  املهنية 
 (8/2( بوعشيد واحمد الجرا5ي 5قم.

سال الجديدة.
يتم. قد  آخر  مصف  ألي  يمنح 
الصالحيات. أوسع  كشديل،. تعيينه 
ودفع. األصول،. جميع  لتحقيق 

االلتزامات.
سيواصل عمليات الشركة بهدف.
الوصول بالعمليات الحالية إلى نهايتها.
األمر،. لزم  إذا  وسيجري،. بنجاح 
شأنها. من  التي  الجديدة  العمليات 
العمليات. لتنفيذ  تكو2 ضرو5ية  أ2 

القديمة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال يوم.20.فبراير. 202 

تحت 5قم.)4019.
109 P

AFRIBATEC
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 00.000) 
د5هم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة الغرب 
وبئر أنز5ا2 عما5ة إنصاف املحمدية

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس. تم  يناير. 202. .1 بتا5يخ.

ذات. املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص التالية.:

.: االجتماعية. التسمية 
AFRIBATEC

الهدف.:.كهرباء.الشناء.
الرأسمال.:.00.000).د5هم.

الشكل القانوني.:.شركة محدودة.
املسؤولية.

املقر االجتماعي.:.زاوية زنقة الغرب.
وبئر أنز5ا2 عما5ة إنصاف املحمدية.

الشركة. تسيير  عهد  .: التسيير.

بشكل مشترك إلى السيد عشد الحق.

الشا5وني والسيدة غزال2 الحرثي لفترة.

غير محدودة.

باملحكمة. تم  القانوني  اإليداع 

تحت. املحمدية  ملدينة  االبتدائية 

24.يناير. 5.202قم. )6).بتا5يخ. 5قم.

السجل التجا5ي.99)2 .
م.فتا5

110 P

 STE ABH CARBURANT ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
5أسمالها : 760.000. ) د5هم

املقر االجتماعي : مكنا1، تعاونية 
سيدي العربي، مجاط، بوفكرا2
السجل التجا5ي 5قم ))27 

تفويت للحصص االجتماعية عن 
طريق الهشة

تغيير النظام األسا�سي للشركة
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير. .(2 بتا5يخ. غير العادي للشركاء.
لشركة أ.ب.هش للمحروقات. .202 
 STE ABH CARBURANT.والخدمات

ET SERVICES.تقر5 ما يلي.:
اجتماعية. حصة  .((2( تفويت.
الركراكي. للسيدة  الهشة  طريق  عن 
5قم. ب.ت.و.. ل  الحاملة  لطيفة،.
لصالح السيد الركراكي. .11864 دال.
الحامل ل ب.ت.و..5قم دال. حسا2،.

.84646
اجتماعية. حصة  .((2( تفويت.
الركراكي. للسيدة  الهشة  طريق  عن 
دال. 5قم  الحاملة ل ب.ت.و.. نزهة،.
الركراكي. السيد  لصالح  . (4 78
الحامل ل ب.ت.و..5قم دال. حسا2،.

.84646
األسا�سي. النظام  بنود  تغيير 
بهذه. عالقة  لها  التي  للشركة 
 96-1 5قم. لقانو2  )طشقا  التغييرات.

لظهير. ).فبراير.997).
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 
فبراير. 202  .(0 بتا5يخ. بمكنا1 
السجل. و5قم  .6 6 5قم. تحت 

التجا5ي.))27 .
للخالصة والشيا2

111 P

شركة هارت ملوسة
STE HEART MELLOUSSA

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بطنجة يوم.
9.ماي.2022،.تم تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة مميزاتها كالتالي.:
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 STE ها5ت. شركة  .: التسمية.

HEART MELLOUSSA

الهدف.:.

محطة الخدمات.

الفندق وجميع األنشطة املتعلقة.

بالفندقة.

إقليم. طنجة،. االجتماعي  املقر 

غدير. ملوسة،. ج.ق  انجرة،. فحص 

الدفلة.

حدد. .: االجتماعي. الرأسمال 

في. للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

إلى. مقسمة  د5هم  .(.000.000

فئة. من  اجتماعية  حصة  .(0.000

د5هم حرة نقدا في 5بع 5أسمال. .(00

الشركة،.ليكو210.000.2.د5هم.

الحامل. برحوتي  محمد  السيد 

 1000 ب. .R6680 .5قم ل ب.ت.و..

حصة اجتماعية.

ل. الحامل  افالح  فؤاد  السيد 

 1000 ب. .KB4884 .5قم ب.ت.و..

حصة اجتماعية.

السيد. الشركة  يدير  .: اإلدا5ة.

ب.ت.و.. ل  الحامل  برحوتي  محمد 

5قم. R6680،.ملدة غير محدودة.

توقيع. 5هن  الشركة  .: التوقيع.

ل. الحامل  برحوتي  محمد  السيد 

.R6680 .ب.ت.و..5قم

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تسجيلها.

األ5باح. من  .%5 تقتطع. .: األ5باح.

لفائدة صندوق االحتياط القانوني،.

حسب. ويوزع الفائض على الشركاء.

واحد. لكل  اململوكة  الحصص  عدد 

منهم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس. .(9 في. بطنجة  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.8844.و5قم السجل.

التجا5ي. )299).
للخالصة والنشر

112 P

 PROMOTION DU شركة
SUD OUEST

السجل التجا5ي 5قم 01)9 - أكادير
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
محضر. قر5  يناير. 202،. .6
بمثابة. املنعقدة  العامة  الجمعية 
للشركة. االستثنائي  العام  الجمع 
 PROMOTION DU SUD املسماة.
 1(0.000 برأسمال. .م.م.. .،OUEST
إقامة. الكائن مقرها بأكادير،. د5هم،.
زنقة. .،2 5قم. .،E2-8 بلوك. تيفاوين،.

واد زيز،.ما يلي.:
إعال2 الحل املسشق للشركة من.

تا5يخ اليوم.
تعيي2 السيد بيير غاسيي كمصف.

للشركة.
:.أكادير،. تحديد مقر التصفية في.

عما5ة أومليل،.شا5ع الحسن الثاني.
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 
فبراير. 202،. .20 بتا5يخ. بأكادير،.

تحت 5قم.6)201).
للخالصة والشيا2

113 P

 SOUTH HEALTHCARE شركة
السـجــل الـتـجــا5ي 5قـــم 10799 – 

أكادير
يناير. عرفي. 0. عقد  بمقت�سى 
العامة. الجمعية  قر5ت  .،202 
العام. الجمع  بمثابة  املنعقدة 
املسماة... للشركة  االستثنائي،.
ش.م.م،. .،SOUTH HEALTHCARE
مقرها. الكائن  .،(00.000 برأسمال.
الشيخ. شا5ع  .،( 2 5قم. بأكادير،.

السعدي،.تمديد.X،.ما يلي.:
السادة محمد عشو5،. استدعاء.
شويخ،. محمد  جامع،. القاد5  عشد 
كمال سرج الدين و 5حيم الزيادي،.
وذلك من. بصفتهم مسيري الشركة،.

أجل تعيي2 مسيرين جدد.
تم تعيي2 كل من السادة. وعليه،.
5حيم الزيادي،.محمد شويخ و حسن.
سنتي2. ملدة  وذلك  باحساين،. أيت 

)02).سنوات.

الشركة. تسيير  سيتم  وبالتالي،.

ملسيرين. واملزدوج  املشترك  باإلمضاء.

اثني2،.على الشكل التالي.:

شويخ. محمد  السيد  امضاء.

والسيد حسن أيت باحساين.

شويخ. محمد  السيد  امضاء.

والسيد 5حيم الزيادي.

أيت. حسن  السيد  امضاء.

باحساين والسيد 5حيم الزيادي.

كما تم تعيي2 كل من السيد كمال.

سرج الدين والسيد عشد القاد5 جامع.

العمليات اإلدا5ية. وتكليفمها بجميع 

واملالية.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

يناير. 202،. .20 بتا5يخ. بأكادير،.

تحت 5قم.60)20).
للخــــالصة والشيـــــا2

114 P

ECOLE l’HIVERNAGE PRIVE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

81 20 الجديدة

تأسيس شركة
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو2. إعداد  تم  .20-02-202 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

باملميزات. الوحيد  الشريك  ذات 

التالية.:

محدودة. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 ECOLE الشركة. تسمية 

.L’HIVERNAGE PRIVE SARL AU

غرض الشركة.:.مؤسسة التعليم.

االولي االعدادي والثانوي الخاصة.

تجزئة. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

النجد الرقم.29.–.الجديدة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.

حصة بقيمة. .(000 د5هم مقسم ل.

للشريكة. كلها  للحصة  د5هم  .(00

الحاملة. الوحيدة نو5 الدين حسناء.

.BL1 9(4.لشطاقة التعريف الوطنية

الدين. نو5  السيدة  .: التسيير.

حسناء.ملدة غير محدودة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

لدى. الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.

 202-02-27.تحت 5قم.29801.

115 P

ريتاج لوج اموبليي
ش.م.م

تأسيس
في املؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتا5يخ املسجل  فبراير. 202. .(0 

تم تأسيس شركة. فبراير. 202. .( 
5يتاج لوج اموبليي ش.م.م.

أشغال. عقا5ي،. منعش  .: هدفها.

استشا5ات. وأشغال مختلفة،. الشناء.

األ5ا�سي والعقا5ات.
مكر5. .1 5قم. .: التجا5ي. العنوا2 

شا5ع.4).غشت الحي الحسني انزكا2.
5أسمالها.:.00.000).د5هم موزعة.

إلى.000).حصة قيمة كل حصة.00) 

اآلتي.:. الشكل  على  اكتتبت  د5هم 

حصة. .100 الجراي. احمد  السيد 

والسيد فرتاق 5شيد.100.حصة.

الجراي. احمد  السيد  تعيي2  تم 

كمسيرين. 5شيد  فرتاق  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

احمد. السيد  توقيع  اعتماد  تم 

الجراي والسيد فرتاق 5شيد في جميع.

العقود والوثائق اإلدا5ية والشنكية.

99.سنة. :.مدة عمر الشركة. املدة.

من تا5يخ تأسيسها النهائي.

5قم. اإليضاحي  التجا5ي  السجل 

.280(9

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. انزكا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.406.

116 P
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2S5H NEGOCE
تأسيس شركة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة. فبراير. 202. .(4
تحمل. املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية.:
2S1H NEGOCE.:.التسمية
الهدف.:.تاجر في العقا5ات.

محمد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 
 (2 الخامس تجزئة الهاشمية. .5قم.

الطابق األول شقة.2.تما5ة.
مشلغ. في  حدد  .: الشركة. 5أسمال 
 (000 إلى. مقسمة  د5هم  .(00.000
قسمة اجتماعية من فئة.00).د5هم.

للواحدة.
السيد صالح الدين يوسف 5زيق.

100.حصة.
السيد صالح النجدي.100.حصة.
التسيير.:.عي2 السيد صالح الدين.
يوسف 5زيق والسيد صالح النجدي.

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
مدة الشركة.:.99.سنة.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 
 (0026 االبتدائية بتما5ة تحت 5قم.

بتا5يخ. 2.فبراير. 202.
117 P

 DOUAE ELHACHIMI
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
الكائن مقرها : 48 شا5ع فال ولد 
عمير شقة 5قم ) أكدال الرباط
بيع حصص وتعيي2 مسير جديد

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قر5. قد  فبراير. 202. .(1
 DOUAE شركة. الوحيد  الشريك 
 ELHACHIMI TRAVAUX DIVERS

SARL AU.على ما يلي.:
الهاشمي. منعم  السيد  بيع 
حصصه داخل الشركة.000).حصة.

إلى السيد أحمد الهاشمي.
منعم. السيد  املسير  استقالة 
أحمد. السيد  وتسمية  الهاشمي 

الهاشمي كمسير للشركة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

الضشط. بكتابة  األول  القانوني 

الرباط. بوالية  التجا5ية  باملحكمة 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(  449
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كابيطاليا

21،.شا5ع شجرة القد1،.قطاع.9)،.بلوك 1،.

حي الرياض،.الرباط

FOODNBEV
SARL

تسجيل عالمة تجا5ية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املنعقد بتا5يخ.1).فبراير. 202.تمت.

املصادقة على ما يلي.:

التجا5ية. العالمة  تسجيل 

.DUCHESSA

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

الرقم. تحت  الرباط  في  التجا5ية 

9 1  ).بتا5يخ. 2.فبراير. 202.
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خشير محاسب

أد الشركاء

2)4،.شا5ع بو5كو2،.الدا5 الشيضاء

MUTRIS
شركة التوصية باألسهم

5أسمال : 00.000  د5هم

 مقرها االجتماعي : 22، شا5ع

عشد الكريم الخطابي، الدا5 الشيضاء

السجل التجا5ي : 172.961

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

النظام. وضع  تم  فبراير. 202. .(7

باألسهم. التوصية  لشركة  األسا�سي 

خصائصها كالتالي.:

.MUTRIS.:.التسمية

املوضوع.:.أهداف الشركة كالتالي.:

أنشطة الشركات القابضة.

شا5ع .،22 .: االجتماعي.  املقر 

عشد الكريم الخطابي،.الدا5 الشيضاء.

من يوم. سنوات ابتداء. .1 .: املدة.

التسجيل بالسجل التجا5ي.

5أسمال. تحديد  تم  .: الرأسمال.

د5هم. . 00.000 بمشلغ. الشركة 
 (00 000. .حصة بقيمة. مقسم إلى.

د5هم لكل قسمة إسمية.
اإلدا5ة.:.يسير الشركة ملدة سنة.

بالسيد. ممثلة  .MUGEST شركة.
.Adil.DOUIRI

السنة االجتماعية.:.من فاتح يناير.
إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5.
فبراير. 202  .2( بتا5يخ. الشيضاء.
5قم السجل. .008191 9 تحت 5قم.

التجا5ي.172961.
من أجل املستخرج واإلشا5ة

التسيير

120 P

خشير محاسب
أد الشركاء

2)4،.شا5ع بو5كو2،.الدا5 الشيضاء

NAEVO
شركة محدودة املسؤولية
5أسمال : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : الطابق األول، 2)
زنقة صبري بوجمعة، الدا5 الشيضاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

النظام. وضع  تم  يناير. 202. .(8

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.
خصائصها كالتالي.:

.NAEVO.:.التسمية
املوضوع.:.أهداف الشركة كالتالي.:
تقديم الخدمات في إدا5ة وتشغيل.
وتربية. الز5اعية  واملزا5ع  املزا5ع 

األحياء.املائية.
األول،. الطابق  .: االجتماعي. املقر 
الدا5. بوجمعة،. صبري  زنقة  .،(2

الشيضاء.
يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التسجيل بالسجل التجا5ي.
5أسمال. تحديد  تم  .: الرأسمال.
د5هم. .(00.000 بمشلغ. الشركة 
 (00 حصة بقيمة. .(000 مقسم إلى.
د5هم لكل قيمة إسمية،.مكتتب بها،.
محر5ة بالكامل نقدا،.ومخصصة من.

نصيب.

 NOVATON AEVO الشركة.

SARL

السيد عثما2 الكرافس.

يسير الشركة لفترة غير. .: اإلدا5ة.

محددة.:

السيد إد5يس الكرافس.

السيد عثما2 الكرافس.

فاتح. من  .: االجتماعية. السنة 

أكتوبر إلى.) .سبتمبر من كل سنة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5.

فبراير. 202  .(7 بتا5يخ. الشيضاء.
5قم السجل. .00819(86 تحت 5قم.

التجا5ي.  1726.
من أجل املستخرج واإلشا5ة

التسيير
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OBRA VIDA
SARL AU

Société.à.Responsabilité.Limitée

 à.associé.unique

Au.Capital.de 350.000 Dhs

 Siège.Social : LOT.N° 52

 SITUE AU LOTISSEMENT

ABDOUFLEURIE, SKHIRAT

RC.N° : 120945

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املنعقد بتا5يخ.2).يناير. 202.لشركة.

محدودة. لشركة  .OBRA VIDA

املسؤولية ذات شريك واحد.

5قم. تجزئة  .: االجتماعي. ومقرها 

فليري،. عشدو  منطقة  في  تقع  .12

الصخيرات.
5أسمالها.:.10.000 .د5هم.

قر5 ما يلي.:

الشركة. 5أسمال  في  الزيادة 

ليتحول. د5هم،. . 10.000 بمقدا5.

10.000 .بإحداث. إلى. .(00.000 من.

 (00 فئة. من  جديدة  حصة  .2100

د5هم للحصة.

إحداث القانو2 الداخلي للشركة.

والسابع. الساد1  الفصل  تغيير 

من القانو2 الداخلي للشركة.
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املحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

فبراير. .22 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.8)1  ).
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KB.MA
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.
قانو2. وضع  .2022 ديسمبر. فاتح 
املسؤولية. محدودة  لشركة  أسا�سي 

التي تحمل الخصائص التالية.:
KB.MA SARL.:.التسمية

التسوق،. مركز  .: الرئي�سي. املقر 

أكدال،. 5قم. ،. خلدو2،. ابن  محل 
الرباط.

النشاط.:.تقديم الطعام وخدمات.
تقديم الطعام األخرى.

الرأسمال.:.00.000).د5هم.
الشركة. إدا5ة  يتم  .: التسيير.
فدوى. السيدة  قشل  من  وإدا5تها 

بنسودة ملدة غير محدودة.
باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 
فبراير. .2( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت الرقم.419  ).
5قم السجل التجا5ي.:.)4 66).
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JURISMAG SARL
1،.زنقة بلياد،.إقامة عمرا2،.)مقابل.

املد5سةاالبتدائية عشد املومن)،.الشقة 5قم.1،.
90 20،.الدا5 الشيضاء

GLOBAL PELAGIQUE
GIE

مجموع ذات النفع االقتصادي
وعنوا2 مقرها االجتماعي : شا5ع 
محمد الخامس، إقامة املنصو5، 

5قم 0)، 000 7 - الداخلة
5قم التقييد بالسجل التجا5ي : 

4 09
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر. .27 في. املؤ5خ  االستثنائي 

2022،.تم اتخاذ القرا5ات التالية.:
على ينص  الذي  .: .( 5قم.  قرا5 
ما يلي.:.استقالة السيد خالد القشاج.

من مهامه كرئيس للمجموعة.

على ينص  الذي  .: .2 5قم.  قرا5 

الهادي. عشد  السيد  تعيي2  .: يلي. ما 

عما5 كرئيس جديد للمجموعة.

على ينص  الذي  .: 5قم. .  قرا5 

ما يلي.:.تعديل عقد املجموعة.

على ينص  الذي  .: .4 5قم.  قرا5 

ما يلي.:.تعيي2 متصرفي2 جدد.

وتشعا لذلك تم تعديل الشند 5قم.

ينص. الذي  املجموعة  لعقد  .(4

على تعيي2 السيد عشد الهادي عما5.

كرئيس جديد للمجموعة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .(2 االبتدائية بالداخلة بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.  .
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 SOCIETE SLIKI

GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 00.000) د5هم

R.C : 39501

ملخص محضر الجمع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي. العام  الجمع  إطا5  في 

SLIKI GARDIENNAGE لشركة.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

املنعقد بتا5يخ.6.فبراير. 202.الكائنة.

 (774 5قم. اإلسماعيلية  تجزئة  ب 

القنيطرة باإلجماع على ما يلي.:

املوافقة على بيع األسهم.

 (000 السيد محمد سليكي يبيع.

حصة للسيد جمال عالف.

سليكي. محمد  السيد  استقالة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

جمال. عالف  السيد  استمرا5 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة. القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى.

االبتدائية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت. فبراير. 202. .2( بالقنيطرة في.
5قم.9440.
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STE JAYA ACADEMY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم
مقرها االجتماعي : شقة 5قم 4 

الطابق الثاني الكائن بشا5ع القا�سي 
عياض 5قم 82 الخميسات

تكوين شركة
مصحح. عرفي  عقد  بموجب 
تم. يناير. 202. .(0 بتا5يخ. اإلمضاء.

االتفاق على مايلي.:
املسؤولية. ذات  شركة  تكوين 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت.

املميزات التالية.:
 STE JAYA شركة. .: التسمية.

.ACADEMY SARL AU
الهدف االجتماعي.:.مد5سة لقيادة.

السيا5ات.
املقر االجتماعي. .: املقر االجتماعي.
الطابق الثاني. .4 :.شقة 5قم. للشركة.
5قم. عياض  القا�سي  بشا5ع  الكائن 

82،.الخميسات.
الزمنية. املدة  .: الزمنية. املدة 
سنة تبتدأ يوم تسجيل. .99 املحددة.
ماعدا. التجا5ي  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسشق أو تمديد املدة.
الوحيد. الشريك  مد  .: الرأسمال.

الشركة بما يلي.:
السيد جاية محمد ياسي2 بمشلغ.

مائة ألف د5هم.
من. مسيرة  الشركة  .: التسيير.
ياسي2. محمد  جاية  السيد  طرف 
الذي يقيم بالعنوا2 التالي حي الفرح.
5قم. تيفلت  .(9 5قم. العرائش  زنقة 
الشطاقة الوطنية.XA766 8.ملدة غير.

محدودة.
فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

يناير وتنتهي في.) .ديسمبر

  ( في. .أول سنة عملية ستنتهي 

من ديسمبر لسنة. 202.

تقسيم األ5باح.:.تخصم.1.في املائة.

من أ5باح الشركة كاحتياج قانوني.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بتا5يخ . 8 5قم. تحت   الخميسات 

)2.فبراير. 202.
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 DERYASSINE DE

CONSTRUCTION
ش.ذ.م.م.

هشة حصص
بمقت�سى عقد هشة حصص املبرم.

يناير. 202  .(2 بالقنيطرة مؤ5خ في.

تم تحديد مايلي تشعا للمحضر.:

 800 أحمد حرودة. السيد  وهب 

 (70 .: 000).حصة. حصة من أصل.

حصة لفائدة السيدة سكينة حرودة.

لفائدة السيد محمد. حصة  .(70 و.

حصة لفائدة السيدة. .(70 حرودة،.

لفائدة. حصة  .(70 حرودة،. فيروز 

20).حصة. السيدة شيماء.حرودة و.

لفائدة السيدة منى حرودة.

 (000 ليصشح التوزيع الجديد ل.

حصة كالتالي.:

السيد أحمد حرودة.:.200.حصة.

السيدة سكينة حرودة.:.70).حصة.

السيد محمد حرودة.:.70).حصة.

السيدة فيروز حرودة.:.70).حصة.

السيدة شيماء.حرودة.:.70).حصة.

السيدة منى حرودة.:.20).حصة.

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. يناير. 202. .(2 يوم. بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تشعا للمحضر.

إقرا5 عقد التبرع بالحصص.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. بالقنيطرة 

تحت 5قم.94442.
للضشط والنشر
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HILAL RESIDENCES
ش.ذ.م.م.

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. .(8 بتا5يخ. بالقنيطرة 
 HILAL شركة. تأسيس  تم  .،202 

RESIDENCES.ش.ذ.م.م.
شا5ع. .، 8 .: االجتماعي. املقر 
صومعة. إقامة  الخامس  محمد 

حسا2 مكتب 5قم.2).القنيطرة.
اإلنعاش. .: االجتماعي. الهدف 

العقا5ي.
العمليات. كل  عامة  وبصفة 
لها. التي  واملالية  والعقا5ية  التجا5ية 
من. والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.
التسيير.:.أسند إلى السيدا2 عشد.

الرزاق البزا5 وابراهيم العلمي.
فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

يناير إلى.) .ديسمبر من كل سنة.
5أ1 املال.:.حدد في مشلغ.00.000) 
5هم،.مقسمة إلى.000).حصة بقيمة.
اكتتابها. سدد  للواحدة،. د5هم  .(00

وتوزيعها كالتالي.:
 100 .: البزا5. الرزاق  السيد عشد 

حصة.
 100 .: العلمي. ابراهيم  السيد 

حصة.
اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 
االبتدائية. املحكمة  لدى  القانوني 
التجا5ي. بالسجل  وقيد  القنيطرة 
بتا5يخ. .68 69 5قم. تحت  القنيطرة 

 2.فبراير. 202.
من أجل املستخرج واإلشا5ة
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THE PARADISE SI AISSA
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 00.000) د5هم
مقرها االجتماعي : الكائن بسوق 
أ5بعاء الغرب حي أوالد دبة 5قم 208

تلقاه. 5سمي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ محمد موطو2 موثق بسوق.

األ5بعاء.الغرب بتا5يخ.7).و.7).فبراير.
.202 

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية.
محدودة بالخصائص التالية.:

 THE PARADISE.:.تسمية الشركة
املسؤولية. ذات  شركة  .SI AISSA

املحدودة.
غرض الشركة.:.اإلنعاش العقا5ي.
مقر الشركة.:.الكائن بسوق أ5بعاء.

الغرب حي أوالد دبة 5قم.208.
في. الشركة  مدة  حددت  .: املدة.
من تا5يخ. .(99( تسعة وتسعو2 يوم.

تقيده في السجل التجا5ي.
 (00.000 .: الشركة. 5أسمال 
 (000 حصة. ألف  تشمل  د5هم 
قيمة الواحدة مائة د5هم.00).د5هم.

مقسمة كالتالي.:
السيد.:.البشير الجشلي.200.حصة.

بقيمة.20.000.د5هم.
حصة. .(10 السيد محمد جقاوة.

بقيمة.1.000).د5هم.
 (10 .: بلعتيق. إيما2  السيدة 

حصة بقيمة.1.000).د5هم.
السيدة بسمة بلعتيق.00 .حصة.

بقيمة.0.000 .د5هم.
 (10 .: بلعتيق. ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة.1.000).د5هم.
حصة. .10 جقاوة. وفاء. السيدة 

بقيمة.1000.د5هم.
البشير. السيد  عي2  .: التسيير.
جقاوة. محمد  والسيد  الجشلي 
كمسيرين متالزمي2 للشركة ملدة غير.

محدودة.
تم اإليداع القانوني لكتابة ضشط.
األ5بعاء. لسوق  االبتدائية  املحكمة 
27.فبراير. 202.تحت. الغرب بتا5يخ.

5قم.27.
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STE BA. FELLAH ASSISTANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : ) ، شا5ع الشهيد 
عشد السالم بن محمد، مكتب 

5قم 2، فال فلو5ي، إقامة 5ياض 
الزيتو2، القنيطرة

تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 
التالية.:

 STE BA. FELLAH .: التسمية.
.ASSISTANT SARL AU

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

شا5ع. .، ( .: االجتماعي. املقر 

محمد،. بن  السالم  عشد  الشهيد 

إقامة. فلو5ي،. فال  .،2 5قم. مكتب 
5ياض الزيتو2،.القنيطرة.

املواد. تسويق  .: الشركة. موضوع 
الصحية النشاتية.

استغالل األ5ا�سي الفالحية.
عالقة. له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 
د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 
اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 
محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.
بكاملها،.مكتتشة وموزعة على الشركاء.

كالتالي.:
 (000 .: بوعيد. هللا  عشد  السيد 

حصة.
املدة.:.99.سنة.

عشد. السيد  إلى  أسند  .: التسيير.

هللا بوعيد،.الحامل لشطاقة التعريف.
.G417896.الوطنية 5قم

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.68287.بتا5يخ.20.فبراير. 202.
130 P

IBEX TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها 00.000) د5هم
املقر االجتماعي : شا5ع محمد 
الخامس 5قم 226، زاوية زنقة 
املسجد 5قم 69)-)7) 5قم 1، 

الطابق الثالث، القنيطرة
تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات املواصفات التالية.:

.IBEX TRANS SARL.:.التسمية
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.
محمد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 
زنقة. زاوية  .،226 5قم. الخامس 
.،1 5قم. .(7(-(69 5قم. املسجد 

الطابق الثالث.-.القنيطرة.
موضوع الشركة.:.املقاولة في نقل.

الشضائع.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 
د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 
اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 
محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.
بكاملها مكتتشة،.موزعة على الشركاء.

السيد عشد السالم عشادي.
السيدة شيماء.اهريمش.

املدة.:.99.سنة.
عشد. السيد  إلى  أسند  .: التسيير.
لشطاقة. الحامل  عشادي،. السالم 
.،G48167 5قم. الوطنية  التعريف 
الحاملة. اهريمش،. شماء. والسدية 
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.G770 82
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.68267.بتا5يخ.6).فبراير. 202.
131 P

YEM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : شا5ع محمد 
الديو5ي ومحمد عشده، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني، مكتب 5قم 
24، القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 االسا�سي.
املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:
.YEM TRAV SARL AU.:.التسمية
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
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محمد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

إقامة. عشده،. ومحمد  الديو5ي 

5قم. مكتب  الثاني،. الطابق  كاميليا،.

24،.القنيطرة.

مواد. في  تاجر  .: الشركة. موضوع 

الشناء.

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.

عالقة. له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.

على. وموزعة  مكتتشة،. بكاملها،.

الشركاء.كالتالي.:

 (000 املاكري. يوسف  السيد 

حصة.

املدة.:.99.سنة.

التسيير.:.أسند إلى السيد يوسف.

املاكري،.مسير وحيد،.الحامل لشطاقة.

.G7(649.التعريف الوطنية 5قم
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.)0 68.بتا5يخ.)2.فبراير. 202.

132 P

VERRE CONTRE ZERO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : تجزئة اإل5شاد 

توسعي 5قم  6)، متجر 5قم )، 

الساكنية، القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

 VERRE CONTRE .: التسمية.

.ZERO SARL AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

اإل5شاد. تجزئة  .: االجتماعي. املقر 

.،( 5قم. متجر  5قم. 6)،. توسعي 

الساكنية،.القنيطرة.

موضوع الشركة.:.تاجر في الزجاج.

نقل الشضائع.

األشغال املختلفة.

عالقة. له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.

بكاملها،.مكتتشة وموزعة على الشركاء.

كالتالي.:

.: السالم. عشد  أوساكل  السيد 

000).حصة.

املدة.:.99.سنة.

التسيير.:.أسند إلى السيد أوساكل.

الحامل. وحيد  مسير  السالم،. عشد 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.G(1782(
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.64291.بتا5يخ.6).فبراير.2022.

133 P

FAST2HELP
SARL AU

5أسمال الشركة 00.000) د5هم

الشكل القانوني للشركة

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : 5قم 1)، شا5ع م 

فال فلو5ي القنيطرة
5قم السجل التجا5ي ) 0 6

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
تقر5. .2022 نوفمبر. .(0 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

ذات الشريك الوحيد مشلغ 5أسمالها.

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

االجتماعي 5قم برقم.1).شا5ع م فال.

فلو5ي القنيطرة نتيجة عدم تحقيق.

الهدف.

برقم. التصفية  مقر  وحددد 

القنيطرة،. فلو5ي  فال  م  شا5ع  .(1
املغرب.

وعي2 السيد 5شيد العسال بلوك.

1 إقامة.2 .الشقة.2.منطقة نشاط.

كمصفي. بالقنيطرة  املهدية  طريق 
للشركة.

وعند االقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق.
املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتا5يخ.29.سبتمبر.2022.

134 P

UNIMEL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها 00.000) د5هم
املقر االجتماعي : 19 ، شقة   زنقة 

واد سشو الرباط
تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

األسا�سي. القانو2  وضع  تم  بالرباط 

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات املواصفات التالية.:

 UNIMEL .: التسمية.
.DISTRIBUTION SARL

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي.:.19،.شقة. .زنقة.
واد سشو الرباط.

مستغل متجر. .: موضوع الشركة.
للتغذية العامة.

التجا5ة العامة.
االستيراد والتصدير.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 
بقيمة.00).د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.
أسند إلى السيد جمال. .: التسيير.

الخسيم والسيد عشد الـله منا5.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 
5قم. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

.(66  (
135 P

EXPOSED SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 0.000) د5هم

املقر االجتماعي : 19، شا5ع موالي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

مكتب 5قم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

 EXPOSED SYSTEM .: التسمية.

.SARL AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي.:.19،.شا5ع موالي.

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز.

مكتب 5قم.4،.القنيطرة.

مبرمج. محلل  .: الشركة. موضوع 

مصمم في املعلوميات.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

الشركة في مشلغ.0.000).د5هم مقسم.

إلى.00).حصة اجتماعية بقيمة.00) 

د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى السيد 5شيد. .: التسيير.

لصمك.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.68401.

136 P

TRANS LAKMAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : تجزئة األمل ) 5قم 

2064 القنيطرة

تغييرات قانونية
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

 TRANS لشركة. عادي  الغير 

املسؤولية. ذات  شركة  .LAKMAD

املحدودة،.تقر5 مايلي.:
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املصادقة على تفويت.210.حصة.

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

في ملك السيد جمال لكماد لفائدة.
السيد إبراهيم فا15.

املصادقة على تفويت.210.حصة.

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

لفائدة. لكماد  السيد 5شيد  ملك  في 
السيد إبراهيم فا15.

املصادقة على تفويت.100.حصة.

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

لكماد. الرحيم  عشد  السيد  ملك  في 
لفائدة السيد إبراهيم فا15.

قشول استقالة السيد عشد الرحيم.

وتعيي2. الشركة  تسيير  من  لكماد 

وحيد. مسير  فا15  إبراهيم  السيد 
للشركة.

تحويل الشكل القانوني من شركة.

إلى شركة. ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك. محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد.

تحويل املقر االجتماعي من تجزئة.

األمل.).5قم.2064،.القنيطرة إلى 5قم.
962.تجزئة قصشة مهدية القنيطرة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

5قم. تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 
94494.بتا5يخ. 2.فبراير. 202.

137 P

HILL TOP
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال : 280.000 د5هم

املقر االجتماعي : القنيطرة، محل  6، 
عما5ة  ) مجموعة إقشال أوالد وجيه
تغيير القانو2 األسا�سي للشركة

بمقت�سى املحضر الشفوي للجمع.
العام بتا5يخ. 2.يناير. 202.تم.:

إ5اثة. على عقد  واملوافقة  تفعيل 
املرحوم السيد أحمد شريف.

إعادة توزيع حصص الشركة.
إستقالة السيد هشام شريف من.

منصشه.
عزيزي،. محمد  السيد  تعيي2 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 
مشا5ك. كمسير  .HA(697(( .: 5قم.
زهرة. السيدة  مع  الشركة  لهذه 
النصراوي الحاملة لشطاقة التعريف.

.G( 19(2.الوطنية 5قم

وتشعا لذلك.:.
األساسية. القواني2  تعديل  تم 

للشركة.
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 
فبراير. 202  بتا5يخ. 2. بالقنيطرة 

تحت 5قم.829.
ملخص من أجل النشر

138 P

SOCIETE SECOND TOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : شا5ع محمد 
الديو5ي ومحمد عشدو إقامة 

كاميليا الطابق الثاني مكتب 5قم 24 
القنيطرة
تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 
التالية.:

 SOCIETE SECOND .: التسمية.
.TOUCH SARL AU

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

محمد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

إقامة. عشدو  ومحمد  الديو5ي 
 24 كاميليا الطابق الثاني مكتب 5قم.

القنيطرة.
موضوع الشركة.:.بيع مواد الشناء.
املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 
د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 
اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

بقيمة.00).د5هم للواحدة.
املدة.:.99.سنة.

السيد. إلى  أسند  .: التسيير.
.BENAOUM MOHAMED

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.68289.

139 P

YADICO-BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : 19، شا5ع موالي 
علد العزيز القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.
املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:
 YADICO-BAT SARL .: التسمية.

.AU
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي.:.19،.شا5ع موالي.

عشد العزيز القنيطرة.
في. املقاولة  .: الشركة. موضوع 

األشغال املختلفة أو الشناء.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 
د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 
اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

بقيمة.00).د5هم للواحدة.
املدة.:.99.سنة.

 Kacem.التسيير.:.أسند إلى السيد
.EL YADINI

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.9) 68.

140 P

STE HND TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : شا5ع سعيد 
الداودي، بقعة 0)، إقامة أمنية، 

مكتب 5قم  ، القنيطرة
تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 
التالية.:

 STE HND TRANS .: التسمية.

.SARL AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

سعيد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

أمنية،. إقامة  .،(0 بقعة. الداودي،.

مكتب 5قم. ،.القنيطرة.

نقل. .: الشركة. موضوع 

املستخدمي2.

النقل املد5�سي.

نقل الشضائع.

عالقة. له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.

الشريك. ملك  في  مكتتشة  بكاملها،.

الوحيد.

املدة.:.99.سنة.

 AISSA.التسيير.:.أسند إلى السيد

HANDA.،.الحامل لشطاقة التعريف.

.G248986.الوطنية 5قم

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم. 6826.بتا5يخ.6).فبراير. 202.

141 P

 WORLD LINE BUSINESS
LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : مكتب 5قم  ، 

ياسمي212 شا5ع يعقوب املنصو5 

القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،.تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:
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 WORLD LINE .: التسمية.

.BUSINESS LOGISTICS SARL AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

5قم.   مكتب  .: االجتماعي. املقر 

املنصو5. يعقوب  شا5ع  .21 ياسمي2.

القنيطرة.

موضوع الشركة.:.املقاولة في نقل.

الشضائع وطنيا ودوليا.

االستيراد والتصدير.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

محر5ة. للواحدة،. د5هم  .(00 بقيمة.

الشريك. ملك  في  مكتتشة  بكاملها،.

الوحيد.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى السيدة زهرة. .: التسيير.

خشليعة.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.
5قم.1)684.

142 P

LEATHER CITIZEN
شركة محدودة املسؤولية
5أ1 املال 210.000 د5هم

املقر االجتماعي : 66، حي أبي 5قراق 

الحي الصناعي يوسفية الرباط

بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ.

على. االتفاق  تم  فبراير. 202،. .(4

لشركة. األسا�سي  القانو2  وضع 

املميزات. ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية.:

 LEATHER .: التسمية االجتماعية.

مسؤولية. ذات  شركة  .CITIZEN

محدودة.

الشركة لها. .: املوضوع االجتماعي.

موضوع.:

إنتاج وتوزيع وتسويق وشراء.وبيع.

في. واإلكسسوا5ات  واألثاث  املالبس 

./ املغرب وفي جميع الشلدا2 األخرى.

االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي.:.66.حي أبي 5قراق.

الحي الصناعي يوسفية الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تأسيسها النهائي.

د5هم. .210.000 .: املال. 5أ1 

فئة. من  حصة  .2100 إلى. مقسمة 

كليا. محر5ة  للواحدة  د5هم  .(00

وموزعة كاآلتي.:

أجل. من  بنزاكو5  5جاء. السيدة 

210).حصة.

أجل. من  لعناية  سا5ة  السيدة 

210).حصة.

مسيرتي2. تعيي2  تم  .: التسيير.

للشركة ملدة غير محدودة.

السيدة 5جاء.بنزاكو5،.من جنسية.

يونيو. .(6 بتا5يخ. مزدادة  مغربية،.

الوطنية. للشطاقة  حاملة  .،(97(

قاطنة. .،A 22661 5قم. للتعريف 

إقامة ابن خلدو2 عما5ة.   بالرباط،.

شقة.8.زنقة جعفر الصديق اكدال.

السيدة سا5ة لعناية،.من جنسية.

ماي. بتا5يخ. ). مزدادة  مغربية،.

الوطنية. للشطاقة  حاملة  .،(99(

قاطنة. .A 92400 5قم. للتعريف 

 E.بالرباط،.شا5ع املغرب العربي عما5ة

شقة.6.إقامة جوهرة املدينة املحيط.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط.

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 

27.فبراير. 202.تحت 5قم.621  ).

للخالصة والشيا2

143 P

ARBEA RE
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد

5أسمالها : 10.000 د5هم

املقر االجتماعي : 1 زنقة موليير، 

شا5ع 5اسي2، الدا5 الشيضاء

5قم السجل التجا5ي : 42479)

بناء.على محضر الشريك الوحيد.

بتا5يخ.2.سبتمبر.2022،.تقر5 مايلي.:

-.معاينة نقل األسهم.؛

تغيير شكل الشركة من شركة. .-

شركة. إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

من شريك. محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

تغيير مسير الشركة.

التعديل الالحق للنظام األسا�سي.

تنفيذ. أجل  من  صالحيات 

اإلجراءات القانونية.

بمكتب. القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  التسجيل 

فبراير. 202  .28 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت الرقم.860618.

من أجل املستخرج واإلشا5ة

144 P

LEM MANAGEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

6.فبراير. 202.تم تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 LEM MANAGEMENT.:.التسمية

.SARL AU

وتقديم  الد5اسات   : الهدف 

سياق  في  وتتشع  اإلدا5ية  الخدمات 

تنمية إنشاء مشا5يع عقا5ية.

املقر االجتماعي : عما5ة  ، شقة 

8 شا5ع موالي أحمد لوكيل، حسا2، 

الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تا5يخ 

تسجيل الشركة بالسجل التجا5ي.

الرأسمال : حدد 5أسمال الشركة 

ألف  إلى  مقسم  د5هم   (00.000 في 

د5هم   (00 بقيمة  اجتماعية  حصة 

وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :

 (00  : املقتريض  لوبنة  السيدة 

حصة.

السيدة  الشركة  تدير   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  املقتريض  لوبنة 

القانو2  توقيع  تا5يخ  من  ابتداء 

األسا�سي للشركة مع اعتماد توقيعها 

اإلدا5ية  والوثائق  العقود  جميع  في 

والشنكية.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )  ديسمبر من 

كل سنة.

األ5باح : يخصم ما قد5ه %5 من 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/) من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجا5ية بالرباط تحت 5قم 66141) 

بتا5يخ فاتح ما15  202.

بمقت�سى مقتطف وبيا2

145 P

 STE RIAD KHADIJA LES
MILLE ET UNE NUITS

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

القواني2. تم وضع  فبراير. 202. .28

األساسية لشركة محدودة املسؤولية.

ذات املميزات التالية.:

الهدف.:.منزل الضيف.

د5ب أحمد الشاشا. .2 5قم. .: املقر.

سيدي فاتح مدينة الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تكوين الشركة.

بما. املال  5أ1  حدد  .: املال. 5أ1 

على. مقسم  د5هم،. .(00.000 قد5ه.

د5هم. .(00 بنسشة. حصة  .(000

الصندوق. في  ودفعت  للواحدة،.

االجتماعي للشركة.

األ5باح.:.تؤخذ.1.في املائة من األ5باح.

الصافية للتأسيس االحتياطي.

السيد محمد بلحاج. .: الحصص.

000).حصة.

املجموع.:..000).حصة.
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من. الشركة  تدا5  .: التسيير.

طرف السيد محمد بلحاج ملدة غير.

محدودة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 5قم السجل التجا5ي.)6614).

146 P

CHAIBAUTO IMPORT

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد

الواحد.. الشريك  قرا5  بموجب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية. تقر5 

وتشعا لذلك. محدودة بشريك واحد..

الغاني. السيد عشد  تتكو2 من  فإنها 

شاعيب..

نشاط الشركة.:.استيراد وتصدير.

قطع غيا5 السيا5ات وباقي املحركات.

الشقة. . 0 إقامة. .: الشركة. مقر 

الوكيلي. احمد  موالي  زنقة  .8 5قم.

حسا2 الرباط.

 CHAIBAUTO: الشركة. تسمية 

.IMPORT SARL AU

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

5أ1 املال.:.حدد في.00.000).د5هما.

مقسم على.000).حصة بقيمة.00) 

د5هم للواحدة..

عشد. السيد  .: التوقيع. التسيير 

الغاني شاعيب.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

فبراير. .(6 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.9 662).

وهذا بمثابة مقتطف وبيا2.

147 P

 AMENAGEMENT DES

 ZONES DE TRAVAUX

PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 5أسمالها يشلغ 4.000.000 د5هم

 املقر االجتماعي : 6) زنقة سشو 

5قم 6 اكدال - الرباط

توزيع الحصص 
وتغيير املقر االجتماعي

فاتح. بتا5يخ  مداوالت  بمقت�سى 

شتنبر.)202.إ2 الجمعية العامة غير.

العادية قد قر5ت.:

تفويت.2000 .حصة...من طرف.

وتفويت. زغودة  االله  عشد  السيد 

السيد. طرف  من  حصة  .4000

حصة. .4000 محمد زغودة وتفويت.

من طرف السيدة عشلة زغودة الكل.

لصالح السيد حسن العشدالوي بقيمة.

اجمالية تعادل.40.000.حصة.

استقالة السيد عشد االله زغودة.

السيد. وتعيي2  كمسير  منصشه  من 

جديد. مسير  العشدالوي  حسن 

للشركة مع إمضائه الفردي.

تغيير املقر االجتماعي للشركة من.

اكدال الرباط. .6 زنقة سشو 5قم. .(6

سكتو5 حي املغرب. .((64 5قم. .: إلى.

العربي.E0(00(H  7.تما5ة.

للشركة. القانوني  الشكل  تغيير 

ذات مسؤولية محدودة.. . من شركة.

ذات مسؤولية محدودة.. . شركة. . إلى.

بشريك واحد.

كما تم وضع قانو2 أسا�سي جديد.

مرفق بما سشق من التعديالت.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

لدى. الضشط  بكتابة  القانوني 

بتا5يخ. . بالرباط. التجا5ية   املحكمة 

4)..فبراير. 202.تحت 5قم.262  ).

وهذا بمثابة مقتطف و بيا2

148 P

AHMED INFO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

املقر االجتماعي : شا5ع محمد 

  A الساد1 عما5ة ماتيس بلوك

الطابق الثاني السوي�سي - الرباط

حل الشركة
الجمع. محضر  في  جاء. ملا  تشعا 

باملقر. املنعقد  االستثنائي  العام 

 2022 دجنبر. .20 بتا5يخ. االجتماعي 

تقر5 ما يلي.:

حل الشركة ابتداء.من.20.دجنبر.

.2022

ابراءا. بودبات  احمد  السيد  منح 

بداية. تا5يخ  من  تحفظ  ودو2  تاما 

نشاط الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوا2. التصفية  مكا2  تعيي2 

الساد1 عما5ة. شا5ع محمد  التالي:.

الثاني. الطابق  .A بلوك. ماتيس 

السوي�سي الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط..في. ).فبراير. 202 

تحت 5قم.94)  ).

وهذا بمثابة مقتــطف وبـــيا2

149 P

 SEAOCTO UNDERWATER
SERVICES

 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد.. الشريك  قرا5  بموجب 

بتا5يخ.)2.نوفمبر.2022.تقر5 تأسيس.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد وتشعا لذلك فانها تتكو2.

من السيد عشد السميع احميد.

 SEAOCTO .: الشركة. تسمية 

 UNDERWATER SERVICES SARL

. AU

بحرية. أعمال  .: الشركة. نشاط 

وصيانة. املائية  والخدمات  والغوص 

الهياكل الشحرية.

زنقة. .74 5قم. .: الشركة. مقر 

الداهومي 5قم.2.ديو5 الجامع..الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

د5هما. .(00.000 .: املال. 5أ1 

مقسم على.000).حصة بقيمة.00) 

د5هم للواحدة..

عشد. السيد  .: التوقيع. التسيير 

السميع احميد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط بتا5يخ. 02/202/ 2 

تحت 5قم إيداع.148  ).

و هذا بمثابة مقتطف و بيا2.

150 P

األمانة امللكية للمغرب

29.شا5ع العلويي2،.5قم.)،.الرباط

كالفا بلوس

ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حر5 بالرباط.

بتا5يخ. ).يناير. 202.لشركة.«كالفا.

الرباط،. مقرها  ش.ذ.م.م  بلو1».

.،4 5قم. شقة  األبطال،. شا5ع  .(1

د5هم. .(00.000 5أسمالها. أكدال،.

تحت. التجا5ي  بالسجل   واملقيدة 

5قم.08177)،.قد تقر5 ما يلي.:

تفويت.200.حصة اجتماعية من.

طرف السيدة حشيشة لشكر وهي كل.

السيد. لصالح  الشركة  في  تملك  ما 

عشد هللا أنضام.

بهذا وافق الجمع العام االستثنائي.

على. يناير. 202. .(6 بتا5يخ. املنعقد 

تفويت جميع حصص السيدة حشيشة.

لشكر لصالح السيد عشد هللا أنضام.

الشركة. حصص  جميع  أ2  وبما 

هللا. عشد  السيد  ملك  في  أصشحت 

الشكل. تغيير  الجمع  قر5  أنضام 

القانوني للشركة كما يلي.:

ش.ذ.م.م. بلو1». «كالفا  شركة.

وذات شريك وحيد.
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كما قر5 تجديد مدة تسيير السيد.

غير. ملدة  وذلك  أنضام  هللا  عشد 

محدودة.

جديدة. أساسية  قواني2  وضعت 

لشركة.«كالفا بلو1».ش.ذ.م.م وذات.

شريك وحيد بتا5يخ.7).يناير. 202.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  .2022 فبراير. بتا5يخ. 2.

.(  111

بمثابة مقتطف وبيا2

فيرماك ش.ذ.م.م

151 P

 STE BEN LHBIB
 TRANSPORT LOGISTIQUE

MARCHANDISES
SARL AU

شركة بن الحشيب نقل لوجستيك 

الشضائع

شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : دوا5 اوالد اششل، 

بئر الطالب، تكنة سيدي قاسم

طشقا لعقد خاص يتا5يخ.6).فبراير.

 202.تم تأسيس شركة ش.م.م ش.و.

ذات الصفات التالية.:

 STE BEN LHBIB .: التسمية.

 TRANSPORT LOGISTIQUE

.MARCHANDISES SARL AU

الشضائع. نقل  .: ب. تهتم  الشركة 

الوطنية والدولية.

:.دوا5 اوالد اششل. املقر االجتماعي.

بئر الطالب،.تكنة سيدي قاسم.

الرأسمال.:.لقد حدد في.00.000) 

حصة. .(000 على. مقسم  د5هم 

اجتماعية ثمن كل واحدة.00).د5هم.

للسيد. مخول  التسيير  .: التسيير.

بن الحشيب مصطفى.

من الربح الصافي تخصم. .: الربح.

5%.لالحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني.:.لقد تم باملحكمة.

يوم. قاسم  بسيدي   االبتدائية 

27.فبراير. 202.تحت 5قم. 46/202 
5قم السجل التجا5ي.  294.

من أجل النسخ والشيا2
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CAFE CLAY
 تأسيس شركة

بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  يناير. 202. .(0

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل.

الخصائص التالية.:

.CAFE CLAY.:.التسمية

إقامة العودة.   .: املقر االجتماعي.

ت 5قم.87،.الداخلة.

قاعة. مقهى  .: االجتماعي. الهدف 

الشاي واملثلجات.

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

الشركة في.00.000).د5هم مقسم إلى.

000).حصة اجتماعية من فئة.00) 

د5هم للحصة كلها من نصيب السيد.

بالمي2 يوسف.

سنة. .99 في. املدة  حددت  .: املدة.

ابتداء.من التأسيس النهائي للشركة.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

املسير الوحيد السيد بالمي2 يوسف.

ملدة غير محددة.

اإليداع القانوني.:.وضعت الوثائق.

القانونية للشركة لدى كتابة الضشط.

الذهب. واد  بالداخلة  االبتدائية 

5قم. تحت  يناير. 202. بتا5يخ. 2.

السجل التجا5ي 5قم.)76 2.
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 CENTRE ZEKTOUNI BIEN
ETRE
SARLAU

بالرباط... عقد عرفي  . بموجب. .- .I

تأسيس. تم  .22/02/202 . بتا5يخ.

محدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مواصفاتها كاآلتي.:

 CENTREZERKTOUNI....:.التسمية

.BIEN ETRE SARLAU

هدف الشركة.:.العناية بالجمال..

عما5ة. .4 .: االجتماعي. املقر 

شا5ع. .6 5قم. الشقة  كراكشو 

الز5قطوني قشيشات الرباط.

من تا5يخ. .سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس النهائي للشركة.

د5هم مقسم. .(00000 .: 5أسماله.

 (00.00 فئة. حصة من  .(000 على.

د5هم للحصة.

تسيير. مهمة  أسندت  .: التسيير.

الشركة إلى السيدة امها1 هاجر.

األ5باح.:.توزع على الشركاء.أو ترحل.

إلى الحساب االحتياطات الخاصة بعد.

اقتطاع االحتياطي القانوني.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  .- .II

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط بتا5يخ.28..فبراير. 202.تحت.

الرقم االيداع.616  ).و5قم السجل.

التجا5ي.  661).
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ABDERCAR
 شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : شا5ع موالي 

اسماعيل، عما5ة 29bis، شقة  ، 

حسا2، الرباط 

العام. الجمع  قرا5  بمقت�سى  .- .I

يوم. بالرباط  عقد  الذي  االستثنائي 

24.أكتوبر.2022.تقر5 ما يلي.:

حصة. .100 بيع. على  املصادقة 

امزيا2. الرحيم  عشد  السيد  يمتلكها 

لفائدة السيد أكرم النخلي.

السد5اوي. نادية  السيدة  وهب 

حصة لفائدة ابنها السيد 5ضا. .100

النخلي.

تحويل املقر االجتماعي إلى الرباط،.

العهد،. مجموعة  .،( النهضة.  حي 

5قم.)29.

تعيي2 السيد 5ضا النخلي كمسير.

األسا�سي. النظام  مواد  تعديل 

املعنية بهذه التغييرات.

األسا�سي. القانو2  على  املوافقة 

املعدل.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  .- .II

التجا5ي. بالسجل  الضشط  كتابة 

يوم. بالرباط  التجا5ية   باملحكمة 

1).فبراير. 202.تحت 5قم.)28). 

للخالصة والشيا2..
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COMPTA CLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس شركة 
محر5. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .I

تم. يناير. 202. .(7 بتا5يخ. بالرباط 

إنشاء.شركة ذات مسؤولية محدودة.

بشريك وحيد ذات الخاصيات التالية.:

.COMPTA CLICS SARL AU.:.االسم

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أشغال. .: االجتماعي. املوضوع 

املحاسشة.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التقييد في السجل التجا5ي.

املقر.:.1.زنقة د5عة،.إقامة فاطمة.

الزهراء،.شقة 5قم.1،.أكدال،.الرباط.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

عثما2. حيا  السيد  .: الحصص.

000).حصة.

التسيير.:.السيد حيا عثما2 كمسير.

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجا5ي 5قم.:.66221).

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.
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STE CHOCOFINE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أ1 املال : 00.000) د5هم

بيع وتصنيع الشكوالطة. .: الهدف.

وكل مشتقاتها.

عما5ة ماغنوليا. .: املقر االجتماعي.

)A.محل. .والد مطاع،.تما5ة.

التسيير.:.السيدة بشرى السالوي.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

باملحكمة االبتدائية بتما5ة.8107 ). 
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CHR CUISINE
شركة محدودة املسؤولية لشريك 

واحد

تأسيس
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .( 

21.يناير. 202.بتما5ة،.قد تم تأسيس.

لشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تحمل الخصائص التالية.:

التسمية.:.CHR CUISINE.ش.م.م.

لشريك وحيد.

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 على. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

الزيتونة. تجزئة  .: املقر االجتماعي.

عما5ة ص املحل التجا5ي 5قم.9،.عي2.

عتيق،.تما5ة.

الهدف االجتماعي.:

بي2. التجا5ة  .: الجملة. تجا5ة 

واملعدات. اللوازم  في  الشركات 

املتنوعة للتجا5ة والخدمات.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي للشركة.

الشركة. بتسيير  يقوم  .: التسيير.

السيد مصطفى ملجكر،.ذو الجنسية.

الزيتونة،. بتجزئة  القاطن  املغربية،.

الطابق. ج،. عما5ة  .69 5قم. إقامة 

والحامل. تما5ة  عتيق،. عي2  األول،.

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.A670600

تم اإليداع. .: اإليداع القانوني. .- .2

بتما5ة. باملحكمة االبتدائية  القانوني 
يوم. ).فبراير. 202.تحت 5قم.0 99.

لإلشا5ة والنشر

املسير.:.السيد مصطفى ملجكر.
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ARIES IMMO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد
السجل التجا5ي 5قم : )97 17

بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانو2. وضع  تم  فبراير. 202،. .9

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات شريك وحيد،.حيث أ2.
مميزاتها األساسية.:

 ARIES .: الشركة. تسمية  .- .(
.IMMO

-.الشكل القانوني.:.شركة ذات. .2

شريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 
وحيد.

يتمثل. .: الشركة. موضوع  .- . 

موضوع الشركة في اإلنعاش العقا5ي.
بصفة عامة.:

موجهة. أو  مشنية  عقا5ات  اقتناء.
للشناء،.وكذا بيعها.؛

إقامة ابينة لالستعمال السكني،.

وكذا. التجا5ي،. اإلدا5ي،. الصناعي،.

الكراء. طريق  عن  إما  استغاللتها 

تجزئة. بعمليات  القيام  الشيع،. أو 

إطا5. في  والكل  وبيعها،. األ5ا�سي 

القواني2 الجا5ي بها العمل وخصوصا.
تلك التي تشجع االستثما5 العقا5ي.؛

القيام بأشغال املقاولة في الشناء.

سواء،.الحساب الخاص،.أو لحساب.

الغير.؛

الشيع االستيراد. الشراء،. املتاجرة،.

الشناء. مواد  لجميع  والتصدير 

املنتوجات اآلليات واملعدات بغرض.

استغاللها أو بيعها.؛

العمليات. كل  شمولية  وأكثر 

التجا5ية،.املالية،.الصناعية،.العقا5ية.

ترتشط. أو  ا5تشطت  العقا5ية  وغير 

كي. قابلة  أو  أعاله  األسا�سي  بالهدف 

تساعد على تنمية أنشطة الشركة.

 (2 تجزئة. .: االجتماعي. املقر  .- .4

الدا5. .،6 صبري بوجمعة،.شقة 5قم.

الشيضاء.

سنة انطالقا من. .99 .: املدة. .- .1

لحظة تأسيسها.
6.-.5أسمال الشركة.:.قد حدد في.

 (00 د5هم مجزأ إلى. .(00.000 مشلغ.

 (00 قيمة. ذات  اجتماعية  حصة 

د5هم موزعة على الشكل التالي.:

حصة. .(00 الفضل. عشد  عمر 

اجتماعية.

عشد. عمر  السيد  .: التسيير. .- .7

محدودة. غير  ملدة  وذلك  الفضل 

والتمتع. الصالحيات  كامل  وله 

للتصرف. الواسعة  باالختصاصات 

التسيير. في  الشركة  هذه  باسم 

واإلمضاء.دو2 إلزامه أي إذ2 بذلك.

:.من فاتح. السنة االجتماعية. .- .8

يناير إلى.) .ديسمبر.

تم إنجازه. .: اإليداع القانوني. .- .9

لدى كتابة الضشط باملحكمة التجا5ية.

 بالدا5 الشيضاء..بتا5يخ.28.فبراير. 202 

تحت 5قم.860196.

مستخلص من أجل النشر

التسيير
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KARNAWALL MAROC
SA

شركة مجهولة
5أسمالها : 44.898.000 د5هم

مقرها االجتماعي : 2010) الطريق 

الرئي�سي للرباط 2 كم، الصخيرات
5قم السجل التجا5ي : )2760)

تما5ة 

I.-.بناء.على محضر عرفي للجمعية.

العمومية االستثنائية املؤ5خة في.9) 

 KARNAWALL لشركة. يناير. 202.
MAROC SA.ش.م،.قر5 املساهمو2.

ما يلي.:

).-.إقرا5 مساهمي2 جدد للشركة.:

 Eregli.Tekstil.Turizm.Sanayi.ve

Ticaret.A.S.شركة تركية،.مسجلة في

.مكتب السجل التجا5ي في اسطنشول.

مكتبها. ويقع  .409662 5قم. تحت 

املسجل في اسطانشول تركيا،.ويمثلها.

السيد مسعود محمد الشيراق.؛

الشيراق،. محمد  مسعود  السيد 

تركي الجنسية،.مواليد.2.ما15.)98) 

وحامل. تركيا،. اسطانشول  في  مقيم 

جواز السفر قم.) U2244 1.؛

تركي. الشيراق،. مصطفى  السيد 

الجنسية،.مواليد.1).ديسمبر. 96) 

مقيم اسطانشول،.تركيا وحامل جواز.

السفر 5قم. U(084871.؛

تركي. الشيراق،. مزفر  السيد 

.،(966 يناير. .7 مواليد. الجنسية،.

جواز. وحامل  تركيا  اسطانشول،.

.S2074 924.السفر 5قم

II.-.بناء.على محضر عرفي للجميعة.

في. املؤ5خة  االستثنائية   العمومية 

 KARNAWALL.20.يناير. 202.لشركة
MAROC SA.ش.م،.قر5 املساهمو2.

ما يلي.:
بمشلغ. املال  5أ1  5فع  .- .2

من. ليصشح  د5هم  .22.898.000

22.000.000.د5هم إلى.44.898.000 

د5هم بإصدا228.980.5.سهم لصالح.:

 Eregli. Tekstil. Turizm شركة.

Sanayi.ve.Ticaret.A.S.؛

السيد مسعود محمد الشيراق.؛

السيد مصطفى الشيراق.

السيد مزفر الشيراق.

سهما. .228.980 دفع. سيتم  .- . 

قيمتها. من  .%25 بنسشة. جديدا 

اإلسمية عند االكتتاب،.سيتم تحرير.

الشاقي على دفعة واحدة أو أكثر خالل.

على. بناء. مدة أقصاها سنة واحدة،.

قرا5 من مجلس اإلدا5ة.

2).من. .،9,( .،7 تعديل املواد. .- .4

النظام األسا�سي..

املحكمة. في  القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بتما5ة بتا5يخ.28.فبراير. 202 

تحت الرقم. 042.

و الستخراج وذكر

املسير.
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مكتب محمد بوزبع

 CABINET MOHAMED
BOUZOUBAA

ش.ذ.م.م ذات شريك واحد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حر5 بتما5ة في.

فاتح يناير. 202،.تم تحرير القواني2.

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي.:

 CABINET .: التسمية.

 MOHAMED BOUZOUBAA

ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف.:.للشركة األهداف التالية.:

حسابات. على  واإلشراف  مسك 

كمحاسب. واملؤسسات  املقاوالت 

معتمد.؛

القانونية. الجشائية،. االستشا5ات 

والتنظيمية.؛

امللفات. في  القضائية  الخبرة 

املحاسبية والعقا5ية.
املقر.:.تما5ة،.5قم.4،.شا5ع الحسن.

الثاني،.البيركوال،.الطابق األول.
د5هم. .400.000 .: املال. 5أ1 

فئة. من  حصة  .4000 على. مقسمة 

من. مسددة  للواحدة  د5هم  .(00

طرف السيد محمد بوزبع.

تسير الشركة ملدة غير. .: التسيير.

محمد. السيد  طرف  من  محدودة 

بوزبع.

:.تبتدئ في فاتح. السنة الحسابية.

يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

يوم. من  تبتدئ  سنة  .99 .: املدة.

تقييد الشركة بالسجل التجا5ي.

الذخيرة. خصم  بعد  .: األ5باح.

لقرا5. تشعا  الشاقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية بتما5ة بتا5يخ.20.فبراير.2022 

تحت 5قم. 999.

تقييد. تم  .: التجا5ي. السجل 

الشركة لدى مصلحة السجل التجا5ي.

باملحكمة االبتدائية بتما5ة تحت 5قم.

 844 ).بتا5يخ.20.فبراير. 202.

من أجل االستخالص والشيا2
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مكتب محمد بوزبع

S.T.D.H

1.ت الرباط : 86677

زيادة

زيادة 5أسمال الشركة
تحيي2 القواني2 األساسية للشركة

حر5. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .(

6).يناير. 202،.قر5 الشريك. بتما5ة.

ش.ذ.م.م. .S.T.D.H لشركة. الوحيد 

مقرها. د5هم،. .(00.000 5أسمالها.

بتما5ة،.املسيرة.)،.عما5ة.1 )،.ما يلي.:

زيادة.2.900.000.د5هم في 5أسمال.

د5هم. . .000.000 ليصشح. الشركة 

د5هم باملقاصة مع. .(00.000 عوض.

الحساب الجا5ي للشريك الوحيد.

تحيي2 القواني2 األساسية للشركة.

و7  .6 املادتي2. تعديل  تم  وبذلك 

من القانو2 األسا�سي للشركة.

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.(  1(2

من أجل االستخالص والشيا2
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WISAF

SARL AU

 تأسيس شركة
2022.وضع. 4).نوفمبر. تم بتا5يخ.

قانو2 منظم لشركة ذات املسؤولية.

باملميزات. وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية.:

.STE WISAF SARL AU.:.التسمية

الهدف.:.تجزيئ األ5ا�سي وبيعها.

الحاج. دوا5  .: االجتماعي. املقر 

5حال،.مركز زنادة،.قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تا5يخ. .99 .: املدة.

29.نوفمبر.2022.

الرأسمال االجتماعي.:.9.100.000 

من. سهم  .91000 إلى. مقسم  د5هم 

فئة.00).د5هم موزع كاآلتي.:

الزوزي. الرحما2  عشد  السيد 

91000.حصة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر.

السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

عشد الرحما2 الزوزي.
قر5 السيد عشد الرحما2 الزوزي.

تقديم. للشركة  الوحيد  الشريك 

9.100.000.د5هم املتكونة من األصل.

5قم. العوينة،. بحي  الكائن  التجا5ي 

املخصص. السراغنة،. قلعة  .(66

بجميع. وبيعها  األ5ا�سي  تجزيئ  ل 

كحصة. واملعنوية  املادية  عناصره 

بالسجل. واملسجل  الشركة  هذه  في 

5قم. تحت  املحكمة  بهذه  التجا5ي 

6048.بثمن إجمالي قد5ه.9.100.000 

د5هم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يوم. السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

22.فبراير. 202.تحت 5قم. 202/ 8.

السجل التجا5ي 5قم.:.)161.

163 P

STE MEDEXC
SARL

5أسمالها : 20.000). 2 د5هم

مقر الشركة : 1)، شا5ع األبطال، 

شقة 4، الرباط

RC : 142575 RABAT

تعديل
العام. الجمع  محضر  بموجب 

 MEDEXC شركة. بمقر  االستثنائي 

االتفاق. تم  يناير. 202. .(8 بتا5يخ.

على ما يلي.:

).-.قشول شركاء.جدد في شخص.:

السيد ملعلمي محمد.؛

السيد بلحرش محمد.؛

السيدة الشصري بشرى.

2 214.حصة اجتماعية. بيع. .- .2

من طرف السيد مساوي عشد املجيد.

لصالح.:

 ((160 محمد. ملعلمي  السيد 

حصة اجتماعية.؛

 ((160 محمد. بلحرش  السيد 

حصة اجتماعية.؛

 2 (2 بشرى. الشصري  السيدة 

حصة اجتماعية.

اجتماعية. حصة  .9248 بيع. .- . 

طا5ق. قرموني  السيد  طرف  من 

لصالح السيد الداودي يوسف.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

مع التغييرات السابقة.

التجا5ية. باملحكمة  التقييد  تم 

ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالرباط 

تحت 5قم التسجيل.619  ).

164 P

ULTRA DIGIT
SARL AU

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

.،2022 ديسمبر. .27 بتا5يخ. الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية.

املحدودة.

 ULTRA DIGIT SARL .: التسمية.

.AU

املشو5ة. .: االجتماعي. الهدف 

والتدبير.

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

السيد يونس الرباع.000).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

19.شا5ع ابن سينا،.شقة. .: املقر.

5قم.))،.أكدال،.الرباط.

املسير.:.السيد يونس الرباع.000) 

حصة.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.(664  

5قم اإليداع.:.162  ).  

165 P
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REKAZ INTERGRATED
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

وضع. تم  يناير. 202. .27 بتا5يخ.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

ذات. وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية.:

الهدف.:

الز5اعي. الدعم  أنشطة  .- .(

واملعالجة األولية للمحاصيل.؛

2.-.تجا5ة الشضائع.؛

 .-.استيراد وتصدير.

زنقة. املقاومة،. شا5ع  .: املقر.

ابيدجا2،.العما5ة.)2.الطابق الثالث،.

5قم املحل.8،.حي املحيط،.الرباط.

املال. 5أ1  حدد  .: املال.  5أ1 

بما قد5ه.00.000).د5هم.

تدا5 الشركة من طرف. .: التسيير.

السيد أسامة محمد أحمد عشد النبي.

ملدة غير محدودة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

بتا5يخ.20.فبراير. 202.

 (66 27 .: 5قم السجل التجا5ي.

تحت 5قم.1 4  ).

166 P

UNION AST
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
تشعا لعقد عرفي بتما5ة يوم.6.يناير.

 202.تم إنشاء.شركة ذات مسؤولية.

محدودة بشريك واحد ذات املميزات.

التالية.:

اسم. أخذت  الشركة  .: االسم.

.UNION AST

األهداف.:.مكتب الد5اسات.؛

املالية،. التجا5ية،. العمليات  كل 

والعقا5ية والصناعية،.املرتشطة مشاشرة.

أو غير مشاشرة بأهداف الشركة.

شا5ع. .،(8 ما5ة. .: املقر االجتماعي.

فال ولد عمير،.شقة 5قم. ،.الطابق.

األول،.أكدال،.الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التسجيل بالسجل التجا5ي.

 الرأسمال.:.حدد في.00.000).د5هم.

حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.

كلها محر5ة نقدا من طرف الشريك.

بلمقدم،. زكرياء. السيد   الوحيد 

املغرب. .(0 شقة. .،6 مقيم ب عما5ة.

العربي 1،.القنيطرة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

ديسمبر من. . ( إلى غاية. يناير  فاتح 

كل سنة.

التسيير.:.الشركة مسيرة من طرف.

السيد زكرياء.بلمقدم.

األ5باح.:.بعد خصم.5%.لالحتياط.

القانوني،.الشاقي يوزع أو يؤجل حسب.

قرا5ات الجمعية العامة العادية.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية. املحكمة  لدى  القانوني 

يوم. .(  228 5قم. تحت   بالرباط 

4).فبراير. 202.

عن النسخة والنص

167 P

SAKAN ALU
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
يوم.   بتما5ة  عرفي  لعقد  تشعا 

2022،.تم إنشاء.شركة ذات. أكتوبر.

املميزات. ذات  محدودة،. مسؤولية 

التالية.:

اسم. أخذت  الشركة  .: اإلسم.

.«SAKAN ALU»

الخاصة. األعمال  كل  .: األهداف.

بالشناء،.نجا5ة األملنيوم.

املالية،. التجا5ية،. العمليات  كل 

املرتشطة. والصناعية،. والعقا5ية 

بأهداف. مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

الشركة.

 ( 5قم. الشقة  .: االجتماعي. املقر 

.- الطابق األول 5قم. 22.حي النهضة.

الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التسجيل بالسجل التجا5ي.

5أسمال.:.حدد في.00.000).د5هم.

كلها محر5ة نقدا. .(.000 إلى. مقسم 

من طرف الشركاء.:

.: بنعي�سى. العزيز  عشد  السيد 

10.000.د5هم.

.: بنعي�سى. الرحمن  عشد  السيد 

10.000.د5هم.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

ديسمبر من. . ( إلى غاية. يناير  فاتح 

كل سنة.

التسيير.:.الشركة مسيرة من طرف.

السيد عشد العزيز بنعي�سى..

باملائة. .1 خصم. بعد  .: األ5باح.

أو. يوزع  الشاقي  القانوني،. لالحتياط 

يؤجل حسب قرا5ات الجمعية العامة.

العادية.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية. املحكمة  لدى  القانوني 

يوم. 5قم.  )2 ). تحت  بالرباط 

9.يناير. 202.

عن النسخة

168 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR SARL AU

OLYSYA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

سجل. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .(

7).فبراير. 202،.تم. بسطات بتا5يخ.

وضع القواني2 األساسية لشركة ذات.

مسؤولية محدودة.

التسمية.:.«OLYSYA».ش.ذ.م.م.

الهدف.:.منعش عقا5ي.

العمليات. جميع  عامة  وبصفة 

املنقولة. الصناعية  التجا5ية  املالية 

اال5تشاط. يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 

بأهداف. مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

ازدها5. على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

تجا5ي. محل  .: االجتماعي. املقر 

بتجزئة االتقا2 5قم.1).سطات.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

تأسيسها.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

مشلغ.00.000).د5هم.

للسيد. التسيير  أسند  .: التسيير.

عشد اللطيف أنو5.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

ديسمبر من. . ( إلى غاية. يناير  فاتح 

كل سنة.

األ5باح. من  يخصم  .: األ5باح.

تكوين. أجل  من  .%5 ب. يقد5  ما 

أ2. إلى  للشركة  القانوني  االحتياط 

يشلغ عشر الرأسمال االجتماعي.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  .- .2

االبتدائية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بسطات بتا5يخ.27.فبراير. 202.تحت.

الشركة. تسجيل  وتم  5قم. 84/2..

املحكمة. لدى  التجا5ي  بالسجل 

االبتدائية بسطات تحت 5قم.)6 7.

من أجل الخالصة والشيا2

ائتمانية كونت كلير

169 P

L.C SERVICES POMPAGES
SARL

5أسمالها 200.000 د5هم

املقر االجتماعي : 4 ملتقى شا5ع ادول 

وزنقة الكوكو1 قطاع 4) حي 5ياض 

الرباط

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بعض. تغيير  تم  يناير. 202،. .27

على. ليصشح  الشركة  خصائص 

الشكل التالي.:

تفويت الحصص االجتماعية.. .- .(

:.فوت السيد 5حاميم كابرييل كوهن.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

حصصه. جميع  .BE6224 .5قم

000).حصة. االجتماعية واملمثلة في.

لشركة. للحصة  د5هم  .(00 بقيمة.

.BETON CHANTIER
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5حاميم. السيد  استقالة  .- .2

كمسير. منصشه  من  كوهن  كابرييل 

للشركة.

 200.000 الشركة. 5أسمال  .- . 

د5هم وزعت كالتالي.:

 (000 السيد محمد خالد لحلو.

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة.

 BETON CHANTIER شركة.

 (00 بقيمة. حصة  .(000  SARL

د5هم للحصة.

4.-.تغيير الفصول.6.و.7.و.1).من.

القانو2 األسا�سي للشركة.

األسا�سي. القانو2  تحيي2  .- .1

للشركة.

بمكتب. القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجا5ي للمحكمة التجا5ية.

ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالرباط 

تحت 5قم.681  ).

170 P

KABEXTRACT
 S.A.R.L

شــركـة ذات الــمـســـؤولــيـة الــمـحـدودة

5أسمـالـهـا 00.000) د5هــم

مـقــرهــا االجــتــمـــاعـي :  عند عـمـا5ة 0  

شـقـة 8 زنـقـة مـوالي أحـمـد لـوكـيـلـي 

حـســا2 - الرباط

تـــأسيـــــس شــركــــة ذات الـمـســـؤولـيــــة 
الـمـحـــدودة 

بـمـقـتـضــى عـقـد عــرفــي حـر5.. . .-.(

تــم. .، فبراير 202. .6 بالـربـاط بــتـا5يــخ.

وضـع الـقـانـو2 األسـاســي لــشـركـة ذات.

الـمـســـؤولـيـة الـمـحـدودة.،.وذلك تـحـت..

الـمـعـطـيـات الـتـالـيـــة..:

.«KABEXTRACT». . .: . . الـتـسمـيــــــة.

ش.ذ.م.م.

الــهــــــــدف...:...هــــــدف الــشـــركـــة..هـــــو.:

الرخام. مقالع  جميع  استغالل 

ومشتقاته في جميع أشكاله في الهواء.

تحت. العرض  صاالت  في  أو  الطلق 

األ5ض.

وتشكيل. ومعالجة  استخراج 

وأعمال. ومشتقاته  الرخام  وتلميع 

ذات. الخدمات  وجميع  التركيب 

الصلة.

وبيع. وشراء. عام  بشكل  التجا5ة 

وتمثيل. وتوزيع  وتصدير  واستيراد 

جميع منتجات الرخام.

استغالل جميع املناجم والودائع.

وبيعها. وشرائها  وتجهيزها  واملحاجر 

وتوزيعها. وتصديرها  واستيرادها 

والرمل. الشناء. )مواد  وتمثيلها.

والح�سى ومنتجات الطرق ومنتجات.

التعدين).

وبيع. واستيراد  وتأجير  اقتناء.

وآالت. والتعدين  املحاجر  معدات 

األشغال العامة.

العدادات. جميع  وتشغيل  إنشاء.

واملستودعات. والفروع  والوكاالت 

التجا5ية.

املشا5كة املشاشرة أو غير املشاشرة.

أو. الشركات  جميع  في  للشركة،.

التي. أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

وال سيما عن طريق. سيتم إنشاؤها،.

شركات جديدة أو مساهمات. إنشاء.

أو5اق. أو 5عاية أو اشتراكات أو شراء.

مالية أو حقوق اجتماعية أو عمليات.

في. جمعيات  أو  تحالفات  أو  اندماج 

مشا5كة.

الـعـملـيــات. جـميـع  عـامـة  وبصفـة 

غـيـر. أو  مـشـاشــرة  عـالقـة  لهـا  الـتـي 

مـشـاشــرة بـالهـدف الـمـشــا5 إلـيـه أعـاله.

مــن. سـنــة ابـتــداء. .99 . .: . الـمـــــــــــدة.

يــوم الــتــأ سـيـــس..

  0 عند عـمـا5ة. الـمقــراإلجـتمــاعـي:.

لـوكـيـلـي. زنـقـة مـوالي أحـمـد  .8 شـقـة.

حـســا2.-.الرباط.

د5هـــــم. .(00.000 .: الـمــــــــــال. 5أ1  .

قيـمــة. حـصـــة  .(000 عـلـــى. مــوزع 

د5هـم حــر5ت كــلـهـا. .(00 كـل حــصــة.

وأسـنـدت للــشـــركـاء.كـالتالــي.:

 100 . . . . . . . .: الــســيـد يوسف ك�سي.

حصة.

الـسـيـــد هشام العدلوني.:........100 

حصة.

الـمـجــمـــوع...000.).حصة.

السيـد. من  كل  عــيـن  .: الـتـسيــيـــر.

هشام. والسيد  ك�سي  يوسف 

العدلوني مسيرا2 للـشــركـة..املـذكـو5ة.

أعـاله لـمـدة غـيــر مـحــدودة.

فــاتــح. مــن  .: االجتمـاعيـة. الــسنـة 

إ2 أول سـنـة. ) .ديسمشـر.. يـنــايــر إلـى.

  ( يــــوم. تـنـتـهـــي  ســوف  اجـتـمـاعـيـة 

ديسمشـر. 202.

األ5بـاح.:..%5.لــتـكــويــن االحـتـيـاطــي.

عـلـــــى. يـــوزع  والشــاقــي  الـقــانــونـي 

الشــــــركــــاء.

الـقـانـونـي. اإليـداع  تـم  .- .2

بالـمحـكـمـة التجـا5يـة..بـالـربـاط بـتـا5يـخ.

27.فبراير. 202.تحت 5قم.622  ) 
)5قم السجل الـتـجـــا5ي هو 6648)).

بــمـثـــابـــة مــقـتـطــــــف وبيــــــــــــا2.

«.فـــيــــــدكــــــــــس»

171 P

BELKHORFI TRAV
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتا5يخ.

تأسيس. تم  بالرباط  8.فبراير. 202.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات اآلتية.:

 BELKHORFI .: التجا5ي. اإلسم 

.TRAV

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة.

أعمال. .: االجتماعي. الهدف 

مختلفة.

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر االجتماعي.

8.شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2.

الرباط.

في. الشركة  مدة  حددت  .: املدة.

تسجيلها. تا5يخ  من  ابتداء. سنة  .99

بالسجل التجا5ي.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

الشركة في.00.000).د5هم موزع على.

000).حصة من فئة.00).د5هم.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

يناير وتنتهي بمتم ديسمبر من. فاتح 

نفس السنة.

تسيير. مهمة  أسندت  .: التسيير.

الشركة للسيد سعيد بلخرفي.

القانوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.

5قم. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

السجل التجا5ي.66127).تحت 5قم.

610  ).بتا5يخ.27.فبراير. 202.

172 P

IWANE AIDA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتا5يخ.

تأسيس. تم  بالرباط  7.فبراير. 202.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات اآلتية.:

.IWANE AIDA.:.اإلسم التجا5ي

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة.

معامالت. .: االجتماعي. الهدف 

عقا5ية.

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر االجتماعي.

8.شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2.

الرباط.

في. الشركة  مدة  حددت  .: املدة.

تسجيلها. تا5يخ  من  ابتداء. سنة  .99

بالسجل التجا5ي.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

الشركة في.00.000).د5هم موزع على.

000).حصة من فئة.00).د5هم.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

يناير وتنتهي بمتم ديسمبر من. فاتح 

نفس السنة.

تسيير. مهمة  أسندت  .: التسيير.

الشركة للسيدة سعاد عالمي.
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القانوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.

5قم. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

السجل التجا5ي.66129).تحت 5قم.

)61  ).بتا5يخ.27.فبراير. 202.

173 P

ZEGUDOUZ

ش.م.م.ش.و

تعديل
الغير. العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتا5يخ.6).يناير. 202 

  ZEGUDOUZ شركة. شركاء. قر5 

الرقم. .( :.قطاع. تحت العنوا2 التالي.

6) ).ز5دال الغربية بوقنادل..سال.

الزيادة في الرأسمال..:.يقر5 الجمع.

العام الزيادة في الرأسمال االجتماعي.

400.000.د5هم لتصشح من.00.000) 

د5هم إلى.100.000.د5هم...

للشركة. القانوني  اإليداع  تم 

تا5يخ... في  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

22.فبراير. 202.تحت الرقم.)4062.

174 P

ARCHIVE 2.0

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقد5 5أسمالها ب : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : زنقة ملوية، عما5ة 

5قم 9، شقة 5قم  ، أكدال - الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في فاتح.

ديسمبر.2022.ومسجل في.6.ديسمبر.

2022.قر5 شركاء.الشركة ما يلي.:

وذلك. للشركة  املسشق  الفسخ 

بسبب توقيف نشاط الشركة.

املذكو5ي.. علي  السيد  تعيي2 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

5قم.A 42409.كمصفي للشركة.

.: الشركة. لتصفية  املكا2  تعيي2 

عما5ة. زنقة ملوية،. .: املقر االجتماعي.

5قم.9،.شقة 5قم. ،.أكدال.-.الرباط.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

في.9.فبراير. 202.تحت 5قم.6 0  ).

)السجل التجا5ي 5قم.) 269)).

175 P

 BOUDOUAM
MULTISERVICES

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع. تم  فبراير. 202. بتا5يخ. .

قانو2 منظم لشركة ذات املسؤولية.

الوحيد. الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية.:

 BOUDOUAM» .: التسمية.

ذات. شركة  .«MULTISERVICES

الشريك. وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تجا5ة. مطعم،. مقهى،. .: الهدف.

عامة،.االستيراد والتصدير....

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة. .(.000 إلى. مقسمة  د5هم 

د5هم للواحدة موزعة. .(00 من فئة.

كاآلتي..:

 (.000 .: مشا5ك. بودوام  السيد 

حصة.

املقر االجتماعي.:.الطريق الوطنية.
5قم.).محطة الخن�سي العيو2.

السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

بودوام لحسن ملدة غير محددة كما.

تعتمد الشركة اإلمضاء.الوحيد..

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.

5قم. تحت  .22 1 فبراير. .(1 بتا5يخ.

.44611

176 P

GLOBAL PUBLIQUE WORK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع. فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

قانو2 منظم لشركة ذات املسؤولية.

الوحيد. الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية.:

 GLOBAL» .: التسمية.

ذات. شركة  .«PUBLIQUE WORK

الشريك. وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

عامة،. تجا5ة  الشناء،. .: الهدف.

االستيراد والتصدير....

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة. .(.000 إلى. مقسمة  د5هم 

د5هم للواحدة موزعة. .(00 من فئة.

كاآلتي..:

.: الكريم. عشد  الطاهري  السيد 

000.).حصة.

الوفاق. مدينة  .: االجتماعي. املقر 

بلوك د 5قم.6.العيو2.

السيد. طرف  من  تسير  .: اإلدا5ة.

غير. ملدة  الكريم  عشد  الطاهري 

محددة..

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.

5قم. تحت  .22 1 فبراير. .20 بتا5يخ.

.44707

177 P

STE GSS IMO
SARL AU

تأسيس شركة
 2 بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات. تم إنشاء. . فبراير. 202.

وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية.:.

.«GSS IMO»..:.التسمية

الشركة. هدف  يتعلق  .: النشاط.

باملغرب وبالخا5ج ب.:

اإلنعاش العقا5ي....

 408 الرقم. .: االجتماعي. املقر 

 2 الشقة. الوالء. عما5ة سمية شا5ع 

الداخلة..

من تا5يخ. سنة ابتدء. . .99 .: املدة.

التأسيس.

5أ1 املال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 . إلى. د5هم مقسم 

فئة.00).د5هم للواحدة.

توزيع 5أ1 املال.:..-.السيدة حشيشة.

صبري.:.000).حصة.

التسيير.:.تم تعيي2 السيدة حشيشة.

غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  صبري 

محدودة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

 20 بتا5يخ. الذهب  بواد  االبتدائية 

تحت 5قم. 8/202 2  فبراير. 202.

وبالسجل التجا5ي تحت 5قم.969 2.

178 P

STE MASAREC DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
 21 بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات. شركة  إنشاء. تم  . يناير. 202.

وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية.:.

 MASAREC» . .: التسمية.

.«DAKHLA

الشركة. هدف  يتعلق  .: النشاط.

باملغرب وبالخا5ج ب.:

املتالشيات. واستيراد  تصدير 

االلكترونية والصناعية....

 408 الرقم. .: االجتماعي. املقر 

 2 الشقة. الوالء. عما5ة سمية شا5ع 

الداخلة..

من تا5يخ. سنة ابتدء. . .99 .: املدة.

التأسيس.

5أ1 املال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 . إلى. د5هم مقسم 

فئة.00).د5هم للواحدة.

 Samir.توزيع 5أ1 املال.:..-.السيد

CLAUBNITZER : 000).حصة.
 Samir.التسيير.:.تم تعيي2 السيد

للشركة. كمسير  .CLAUBNITZER

ملدة غير محدودة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.
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باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

 22 بتا5يخ. الذهب  بواد  االبتدائية 

تحت 5قم. 246/202  فبراير. 202.

وبالسجل التجا5ي تحت 5قم.999 2.

179 P

ARGOUB DISTRACTION
SARL  AU

5أسمالها 00.000) د5هم

وعنوا2 مقرها االجتماعي : الحي 

الصناعي السالم تجزئة 5قم 28 

الداخلة
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

(4741

تعديالت قانونية
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم اتخاذ القرا5ات. فبراير. 202. .(0

التالية.:

الحصص. من  .%100 تفويت.

عشد. السيد  طرف  من  االجتماعية 

الشكو5 اظمي2 لفائدة السيد محمد.

اشري.
الشكو5. عشد  السيد  استقالة 

اظمي2 من التسيير.

تعيي2 املسير وتحديد اإلمضاء.

إلى. االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوا2 التالي.:.الحي الصناعي السالم.

تجزئة 5قم.28.الداخلة

1.و.. وتشعا لذلك تم تعديل الشنود.

6.و7.و.1).وبالتالي تم تحيي2 النظام.

األسا�سي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالداخلة بتا5يخ.20.فبراير.

 202.تحت 5قم.. 7/202 2.

180 P

CASA DE CHICAS
ش م م 

الرأسمال االجتماعي : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : عما5ة 18، شقة 
5قم أ  واد سشو أكدال الرباط

بتا5يخ. املؤ5خ  القرا5  بمقت�سى 

شركة. شركاء. قر5  .(8/0(/202 

«CASA DE CHICAS».ش م م ما يلي.:

 CASA نقل املقر التجا5ي لشركة.

DE CHICAS..ش م م من.:.عما5ة.18،.

شقة 5قم أ .واد سشو أكدال الرباط..

إلى.1،.زنقة واد أم 5بيع أكدال الرباط..

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

فبراير. .(1 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)    ).

181 P

ST NET
ش.م.م بشريك وحيد 

الرأسمال اإلجتماعي : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي: 26 شا5ع عقشة 

عما5ة ابن ياسي2 شقة 5قم 4، 

أكدال الرباط

بتا5يخ. املؤ5خ  القرا5  بمقت�سى 

قر5 الشريك الوحيد. .202 /02/09

بشريك. ش.م.م  .«ST NET» لشركة.

وحيد ما يلي.:..

تصفية شركة.«ST NET».ش.م.م.

للمسطرة. اتشاعا  وحيد  بشريك 

القانونية..الجا5ي بها العمل وتسمية.

سوفا2 نو5الدين كمصفي. .: السيد.

للشركة و تم تحديد مقر التصفية ب.

: 20.زنقة عشدالحق بن سعيد شا5ع.

انفا طابق. .شقة 5قم.7.الشيضاء.

لدى. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. . بالرباط. التجا5ية  املحكمة 

 22/02/202..تحت 5قم.109  ). 

182 P

MOORISH

 SOCIETE COMMERCIALE
 DES BIENS ET DES

SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

 ).فبراير. 202.في الرباط،.تم تحرير..

محدودة. مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات. تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية.:

 SOCIETE .: التسمية.

 COMMERCIALE DES BIENS

ذات. شركة  .ET DES SERVICES

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

.- املعدات. تأجير  .- بناء. .: الهدف.

أعمال مختلفة.-.استيراد وتصدير.

ضاية. زنقة  .6 .: االجتماعي. املقر 

أكدال. .(6 عوا الطابق الرابع الشقة.

الرباط.

مدة قيام الشركة.:.99.سنة ابتداء.

من تا5يخ تأسيسها النهائي.

ب. يقد5  .: الشركة. 5أسمال 

 (000 إلى. مقسم  د5هم  .(00.000

للواحدة. د5هم  .(00 حصة من فئة.

موزعة بالكامل على.:

 (000 .: حمو. داد  يحي  السيد 

حصة.

التسيير واإلمضاء.:.تسيير الشركة.

السيد. طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

يحي داد حمو.

بتوقيع. ملزمة  الشركة  تصشح 

السيد يحي داد حمو.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع.%5  .: تقسيم األ5باح.

كاحتياط قانوني،.يوزع الشاقي حسب.

قرا5 الشركاء.

التسجيل.:.تم التسجيل باملحكمة.

ما15. فاتح  يوم  للرباط  التجا5ية 

 202.تحت الرقم.66169).

ملخص من أجل النشر

183 P

ZODIAC ESTRELLE
SARL

5أ1 مال الشركة : 0.000) د5هم

مقر الشركة : مجمع االمي2 1 متجر 

) و2 عما5ة 5قم )4 سال

السجل التجا5ي : )212 

قرا5ات. محضر  بمقت�سى  .- .(

الشركة بتا5يخ.8).يناير 202.قر5ت.

الشركة ما يلي.:

أسهم. ملكية  نقل  على  املوافقة 

الشركة التي تملكها السيدة السعدية.

الحيمر.)00).سهم).إلى.:
السيد منير طيوبي.)10.سهم).

السيد محمد طيوبي.)10.سهم).
السابقة. املسيرة  استقالة  قشول 
وتعيي2. الحيمر  السعدية  السيدة 

املسير الجديد السيد منير طيوبي.
للشركة. القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة. مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات. شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
تحديث النظام االسا�سي للشركة.

بتعديل املواد 5قم.6.و7.و1).منه.
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  .- .2
بسال. اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
يوم.6).فبراير. 202.تحت 5قم.1)2.
184 P

STE BEAUTY CAVE
SARL AU

السجل التجا5ي بسال 5قم 1 6)4)
طشقا ملحضر الجمع العام لشركة.
BEAUTY CAVE SARL AU 5أسمالها 
االجتماعي  ومقرها  د5هم   (00.000
8.زنقة موالي أحمد. 0 .شقة. عما5ة.
لوكيلي،.حسا2.-.الرباط،.تقر5 ما يلي:

).-.الفسخ املسشق للشركة.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.(  (87

185 P

 ENVIRONMENT
 TECHNICAL FACILITY

MANAGEMENT
«ETFM»

SARL AU

الرأسمال : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : 19 شا5ع ابن سينا 

الشقة 5قم )) أكدال الرباط

بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة. .202 . يناير. .(8

وحيد. بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية.:
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.: التجا5ي. اإلسم 

 ENVIRONMENT TECHNICAL»

.«FACILITY MANAGEMENT

الشكل القانوني.:.شركة محدودة.

املسؤولية بشريك وحيد.

النشاط االجتماعي.:.د5اسة تو5يد.

وتركيب وإعادة نشر وتشغيل وصيانة.

والكشف عن. الهواء. تكييف  أجهزة 

الحرائق وإخمادها وإدا5ة االمن عن.

الغرف. في  بعد  عن  واملراقشة  بعد 

الفنية وغيرها.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

لفائدة. حصة  .(000 إلى. مقسمة 

السيد ياسي2 الد5دا5ي.

املدة.:.99.سنة.

ابن. شا5ع  .19 .: االجتماعي. املقر 

سينا الشقة 5قم.)).أكدال الرباط.

بواسطة. الشركة  تسيير  .: املسير.

السيد ياسي2 الد5دا5ي.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالرباط 

تحت 5قم السجل التجا5ي.66181).

186 P

FBF PRODUCTION
SARL AU

تأسيس
بالرباط. عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل.

الخصائص التالية.:

.FBF PRODUCTION.:.التسمية

.SARL AU.:.الصفة القانونية

اإلنتاج. .: االجتماعي. الهدف 

السينمائي الرقمي.

إدا5ة املهرجانات الفنية.

والتصوير. اإلنتاج  معدات  تأجير 

السينمائي.
د5هم. .(00.00 .: 5أسمال الشركة.

فئة. من  حصة  .(.000 إلى. مقسمة 

د5هم للحصة الواحدة موزعة. .(00

على الشكل التالي.:

السيد بنو5 أمي2.:.000.).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

يناير. فاتح  من  .: املالية. السنة 

ما. سنة  كل  من  ديسمبر  . ( . إلى.

تا5يخ. من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

يناير. فاتح  من  .: االجتماعي. املقر 

ما. سنة  كل  من  ديسمبر  . ( إلى.

تا5يخ. من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املسير.:.بنو5 أمي2.

السجل التجا5ي.:. 6618).

187 P

STE WASTA LEARNING

SARL

5قم السجل التجا5ي : )6649)

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط. مؤ5خ  محضر  بمقت�سى 

وضع. تم  فبراير. 202. .6 بتا5يخ.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

املسؤولية ذات املميزات التالية.:

في. ونصائح  خدمات  .: الهدف.

التربية.

املقر.:.عما5ة 5قم.0 .شقة 5قم.8 

حسا2،. شا5ع موالي احمد لوكيلي،.

الرباط.

بما. املال  5أ1  حدد  .: املال. 5أ1 

قد5ه.00.000).د5هم.

غير. ملدة  الشركة  تدا5  .: التسيير.

عشدو. ميشال  .: طرف. من  محدودة 

بيوك.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  627

188 P

 RAZIKI INDUSTRIELS شركة
تأسيس شركة ذات مسئولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي حر5 بالرباط..
بتا5يخ. 4/02/202).تأسست شركة.
بشريك. محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية.:
 RAZIKI .: التسمية.

INDUSTRIELS
ذات. شركة  .: . . القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
الهدف االجتماعي:

.أشغال متنوعة.
املعدات. وتركيب  صيانة 

الصناعية.
النصر. لوت  .: االجتماعي. املقر 
املستقشل شا5ع طا5ق بن زياد عما5ة.

5قم ب تما5ة.
الرأسمال الشركة.:.يصل 5أسمال.
د5هم .(00000,00 إلى.  االجتماعي 
.و هو موزع على..000).حصة من فئة.
د5هم للواحدة و محر5ة بشكل. .(00

كامل للسيد 5زيقي ايوب.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التسجيل في السجل التجا5ي........
إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .دجنبر.
ايوب. 5زيقي  السيد  التسيير:.

مسيرا لشركة لفترة غير محدودة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ. بتما5ة  االبتدائية 

 22/02/202.تحت 5قم.0006).
ملخص قصد النشر

189 P

مكتب املستشا5

مقر.:.7 .زنقة جشل تازكا 5قم.).أكدال الرباط

الهاتف.:.)7.77.10.7 .01

almoustachar1@gmail..:.البريد االلكتروني

com

STE TOTAL EREN MAROC
SARL

5فع 5اسمال الشركة
قر5. فبراير. 202،. فاتح  بتا5يخ 

الشريك الوحيد لشركة.«طوطال ا5ين.

.،TOTAL EREN MAROC ما5وك»،.

شركة محدودة املسؤولية،.براسمال

.قد5ه.2.100.000.د5هم،.وذات املقر.

.،(1 5قم. االجتماعي الكائن بالرباط،.

شا5ع االبطال،.5قم.4.أكدال.،.ما يلي.:

بما. نقدا  الشركة  5اسمال  5فع 

لينتقل من. د5هم  .8.(77.100 قد5ه.

 (0.677.100 الى. د5هم  .2.100.000

د5هم،.وذلك باصدا771.5.)8.حصة.

د5هم. .(00 اجتماعية جديدة بقيمة.

بالكامل. مكتتشة  الواحدة،. للحصة 

تم. وقد  الوحيد  الشريك  قشل  من 

تحريرها بالكامل.

من النظام. و7. .6 تعديل املادتي2.

االسا�سي.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

فبراير. .28 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202،.تحت 5قم.611.  ).

املسير

190 P

STE BUILDING STRUCTURE

بتا5يخ تسجيل العقد العرفي.:.1) 

بالخصائص. بالرباط  فبراير. 202.

التالية.:

في. مقاول  .: االجتماعي. الهدف 

مختلفة أعمال أو الشناء.

5اسمال.:.00.000).د5هم مقسمة.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. الى.

للحصة الواحدة موزعة بي2 الشركاء.

على الشكل التالي.:

السيد محمد منهم.000).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

5قم. شقة  . 0 .: االجتماعي. املقر 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسا2. .8

الرباط.

التسيير.:.السيد محمد منعم.

التوقيع.:.السيد محمد منعم.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.(66187

191 P



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   4814

STE TW BUREAU

SARL AU

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : املركز التجا5ي 

انوال املحل 5قم )) املركز تما5ة

بمقت�سى عقد عرفي بتما5ة بتا5يخ.

2).ديسمبر.2022.،.قر5 شركاء.شركة.

ش.ذ.م.م.ش.و.. .،TW BUREAU 

ما يلي.:

 (00 بقيمة. حصة  .(000 بيع.

00.000).د5هم. د5هم للحصة بمشلغ.

من طرف السيد وديع تينماللي لفائدة.

السيد سمير ازدوفال.

ازدوفال. سمير  السيد  تعيي2 

غير. زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.

تعديل القانو2 االسا�سي.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

 (0042 االبتدائية بتما5ة تحت 5قم.

يوم.27.فبراير. 202.

192 P

STE SOMAPILE

SARL

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : شا5ع عشد الكريم 

الخطابي حي الغزالي تجزئة الوفاء 

5قم 7) محل 5قم )  تما5ة

بمقت�سى عقد عرفي بتما5ة بتا5يخ.

 ).فبراير.. 202.،.قر5 شركاء.شركة.

SOMAPILE،.ش.ذ.م.م...ما يلي.:

تحويل املقر االجتماعي من شا5ع.

الغزالي. حي  الخطابي  الكريم  عشد 

 ( 5قم. محل  .(7 5قم. الوفاء. تجزئة 

تما5ة الى تجزئة مرحات 5قم.01).حي.

الغزالي محل 5قم.).تما5ة.

تعديل القانو2 االسا�سي.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتما5ة تحت 5قم. 004) 

يوم.27.فبراير. 202.

193 P

STE LAMADA SECURITY

SARL

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : 60 تجزئة 

النمسية 609 الشقة 5قم 2 الطابق 

االول تما5ة

 26 بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202،.تم تأسيس شركة تحمل.

.،STE LAMDA SECURITY اسم.

ش.ذ.م.م..تتوفر على املميزات التالية.:

تجزئة. .60 .: االجتماعي. مقرها 

الطابق. .2 الشقة 5قم. .609 النمسية.

االول تما5ة.

الهدف االجتماعي.:.حراسة املشاني.

العامة والخاصة.

مدة االستمرا5.:.99.سنة.

00.000).د5هم مقسم. .: 5اسمال.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. الى.

موزع كما يلي.:

 100 ... د5دو5ي. كريم  السيد 

حصة.

 100 .... ملحيطري. طامو  السيد 

حصة.

تم تعيي2 السيد سلمى. .: التسيير.

د5دو5ي كمسيرة للشركة ملدة زمنية.

غير محدودة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

اال5باح.:.بعد اقتطاع.1.%.لتكوين.

يوزع. القانوني،. االحتياط  صندوق 

الشاقي على الشركاء.حسب حصصهم.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

السجل. تحت  بتما5ة  االبتدائية 

التجا5ي 5قم.8481 ).

194 P

 STE NOOK DESIGN

SARL AU

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : العما5ة 27 

الطابق الثاني الشقة 5قم 6 تجزئة 

السعادة عي2 عتيق تما5ة

بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 

 )..فبراير. 202،.تم تأسيس شركة.

.،.STE NOOK DESIGN.تحمل اسم

املميزات. على  تتوفر  . ش.ذ.م.م.ش.و.

التالية.:

 27 العما5ة. .: االجتماعي. املقرها 

تجزئة. .6 الشقة 5قم. الثاني  الطابق 

السعادة عي2 عتيق تما5ة.

الديكو5. .: االجتماعي. الهدف 

الداخلي وزخرفة الشقق.

مقاول..أشغال مختلفة.

مدة االستمرا5.:.99.سنة.

00.000).د5هم مقسم. .: 5اسمال.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. الى.

موزع كما يلي.:

 (000 .... امكيز5. خالد  السيد 

حصة.

تم تعيي2 السيد خالد. .: التسيير.

زمنية. ملدة  للشركة  كمسير  امكيز5 

غير محدودة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

اال5باح.:.بعد اقتطاع.1.%.لتكوين.

يوزع. القانوني،. االحتياط  صندوق 

الشاقي على الشركاء.حسب حصصهم.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

السجل. تحت  بتما5ة  االبتدائية 

التجا5ي 5قم. )81 ).

195 P

STE CYBER TRONIC
SNC

5اسمالها : 0.000) د5هم

مقرها االجتماعي : تجزئة الكريني 

5قم 99) أمال 1 يعقوب املنصو5 

الرباط

حل الشركة
بالرباط. عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء. قر5  فبراير. 202،. .6 بتا5يخ.

شركة.«سيشير ترونيك».ما يلي.:

ترونيك». «سيشير  لشركة. حل 

نجيب. يوسف  السيد  وتعيي2 

التصفية. وعنوا2  للشركة  كمصفي 

 1 أمال. .(99 هو تجزئة الكريني 5قم.

يعقوب املنصو5 الرباط.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

5قم. تحت  بالرباط،. التجا5ية 

617  ).بتا5يخ فاتح ما15. 202.

196 P

 STE BENBAIA TRAV
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املصادق.

فقد. فبراير. 202،. .(0 بتا5يخ. عليه 

مسؤولية. ذات  شركة  انشاء. تم 

محدودة ذات الشريك الوحيد تحمل.

الخصائص التالية.:

 STE BANBAIA TRAV.:.التسمية

.SARL AU

املقر االجتماعي.:.الرقم.4).الزنقة.

بوعزة قصشة. حي موالي  .2 بلوك. . 

تادلة.

االشغال. .: االجتماعي. الغرض 

االستيراد. تم  والشناء. املختلفة 

والتصدير.

5اسمال.:.00.000).د5هم.

مدة الشركة.:.99.سنة ابتداء.من.

تا5يخ تسجيلها في السجل التجا5ي.

موحى. الضاوي  السيد  .: املسير.

غير. ملدة  ذلك  .،CIN QA40621

محددة.
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فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بقصشة.

.،202 /(9 5قم. تحت  التادلة،.

بتا5يخ. .2  ( 5قم. التجا5ي  السجل 

)2.فبراير. 202.

197 P

 STE ADOUZ CASH
SARL AU

بمقت�سى املحضر املصادق عليه.

االستثنائي. العام  الجمع  طرف  من 

 STE ADOUZ CASH SARL.:.لشركة

AU،.بتا5يخ.)).نونبر.2022.فقد تقر5.

ما يلي.:

املذكو5ة. للشركة  املسشق  الحل 

أعاله.

كمال،. العربي  السيد  تعيي2 

املسؤول عن حل. .،CIN (26702(

وتصفية الشركة.

أدوز. .: التالي. العنوا2  تحديد 

حل. كمقر  مالل،. بني  العنصر  فم 

وتصفية الشركة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

ببشني. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بتا5يخ. 2  تحت 5قم. ) )،. مالل،.

ديسمبر.2022.

198 P

 LABORATOIRE   
 TECHNIQUE

 D’INFRASTRUCTURES ET
  D’INGENIERIE DE
CONSTRUCTION

ش م م للشريك الوحيد 

بالرباط عرفي  عقد   بمقت�سي 

تم تكوين قواني2. . . يناير. 202،. .4  

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد مميزاتها كالتالي:

شركة.. .: التسمية.

 LABORATOIRE TECHNIQUE

 D ’ I N F R A S T R U C T U R E S

   ET D’INGENIERIE DE

CONSTRUCTION.ش م م للشريك.

الوحيد.

.LT2ic.:.املختصر

مكتب. الشركة:. املوضوع 

الد5اسات التقنية في الشناء.

9.الطابق. مقر الشركة:.شقة 5قم.

الحسن. شا5ع  أبدا5ي  زنقة  الثاني 

الثاني الرباط.

5أسمال. حدد  الشركة:. 5أسمال 

د5هم مقسمة. .(00.000 الشركة في.

د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .(000 إلى.

للحصة الواحدة..

5ضوا2.......................... نسيمة  .: السيدة.

000)...حصة...

السيدة نسيمة 5ضوا2. التسيير:.

غير.. ملدة  . الوحيدة. املسيرة  هي 

 My. Healthy . . شركة. في  محدودة 

First.....ش م م للشريك الوحيد.

السنة االجتماعية:.من فاتح يناير.

إلى..) دجنبر في كل سنة..

األ5باح.:.....تقطع خمسة في..).5%)

من األ5باح الصافية لتكوين االدخا5.

االحتياطي القانوني و يتوزع الرصيد.

حسب قرا5 الجمع العام السنوي..

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط تحت 5قم السجل.

التجا5ي........69 66).....في.)2.فبراير.

.202 

199 P

STE  My Healthy First
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

بالرباط. عرفي  عقد   بمقت�سي 

تم تكوين قواني2. . . يناير. 202،. .(6

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد مميزاتها كالتالي:

 My. Healthy . شركة. التسمية:.

First.ش م م للشريك الوحيد

بيع. الشركة:. املوضوع 

االستراد. التجميل،. مستحضرات 

والتصدير.

9.الطابق. مقر الشركة:.شقة 5قم.

الحسن. شا5ع  أبدا5ي  زنقة  الثاني 

الثاني الرباط

الشركة. 5أسمال  حدد  الشركة:.

إلى. مقسمة  د5هم  .000.00  (00 في.

د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .(000

للحصة الواحدة.

سعدو2........................................ زينب  .: السيدة.

000)...حصة..

التسيير:.السيدة زينب سعدو2 هي.

املسيرة الوحيدة..ملدة غير..محدودة في.

شركة...My.Healthy.First.....ش م م.

للشريك الوحيد.

السنة االجتماعية:.من فاتح يناير.

إلى..) دجنبر في كل سنة..

األ5باح.:.....تقطع خمسة في..).5%)

من األ5باح الصافية لتكوين االدخا5.

االحتياطي القانوني و يتوزع الرصيد.

حسب قرا5 الجمع العام السنوي..

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط تحت 5قم السجل.

التجا5ي........) 661).....في.27.فبراير.

.202 

200 P

STE EVERYSTIGIA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي موقع بتا5يخ.

تم تاسيس شركة. فبراير. 202،. .(8

بشريك. املحدودة  املسوؤلية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية.:

االسم.:.افرستجيا.

أشغال الشناء. .: النشاط التجا5ي.

املساحات. وتاهيل  املتخصصة 

الخضراء.

النصر. لوت  .: االجتماعي. املقر 

املستقشل شا5ع طا5ق ابن زياد إم 5قم.

ب تما5ة.

5اسمال.:.00.000).د5هم مقسمة.

حصة اجتماعية من فئة. .(000 الى.

00).د5هم ممنوحة بكاملها الى السيد.

العوبيدي محمد.

التسيير.:.يعهد التسيير الى السيد.

بفا1. مزداد  محمد  العوبيدي 

القاطن. .،(911 ديسمبر. . ( بتا5يخ.

  0( شقة 5قم. .،A8 بالرباط عما5ة.

اقامة لرونجو5ي السوي�سي،.الحامل.

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.A(08 48

مدة الشركة.:.99.سنة.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

بتا5يخ فاتح ما15. االبتدائية بتما5ة 

 202،.5قم االيداع القانوني.)006)،.

سجل تجا5ي 5قم.) 81 ).

201 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء.

 TERMINAL 
 D’HYDROCARBURES JORF

»THJ« ش.م
- تغيير املسيرين
- تغيير اإلدا5ة

العام. الجمع  ملداولة  طشقا 

 2022 ديسمبر. .2( بتا5يخ. املنعقد 

من. زواال،. الواحدة  الساعة  على 

 «TERMINAL.طرف مساهمي شركة

D’HYDROCARBURES JORF» 

5أسمالها. مساهمة،. شركة  .«THJ»

ومقرها. د5هم،. . 00.000.00

عما5ة. الشيضاء،. بالدا5  االجتماعي 

طريق. التوفيق،. تجزئة  .،2 زينيت.

سجلها. معروف،. سيدي  النواصر،.

تعريفها. .،44168( 5قم. التجا5ي 

وتعريفها. . 7720702 الجشائي 5قم.:.

املوحد 5قم.:.98000069)002280.
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ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم.:

 اخذ علم باستقالة جو5ج الكسند5

 George. Alexander( 5وبرت.

كمسير. مهامه  من  .،(ROBERTS

اعتشا5ا من.)2.ديسمبر.2022. 

التام. االبراء. باملقابل  ومنحه 

لهذه. لتسييره  تحفظ  بدو2  والنهائي 

الشركة.

جديد. مسيير  بتعيي2  قرا5  اخذ 

 «TERMINAL الشركة. لهذه 

D’HYDROCARBURES JORF» 

السيد. عوض  ش.م،. .«THJ»

 George( 5وبرت. الكسند5  جو5ج 

لفترة. .(Alexander. ROBERTS

تفويض. فترة  نهاية  غاية  الى  تمتد 

اجتماع الجمع. او عند انتهاء. سلفه،.

في. للشث  يدعو  الذي  العادي  العام 

ديسمبر. . ( في. املغلقة  الحسابات 

2024،.وهذا من خالل االنتخاب.

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

جنسية. ذو  أبريل976)،. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الشركة. بمقر  الكائن  .U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

إدا5ة. مجلس  مداولة  بموجب 

 «TERMINAL املذكو5ة. الشركة 

D’HYDROCARBURES JORF» 

ديسمبر. .2( بتا5يخ. ش.م،. .«THJ»

على الساعة الواحدة والربع. .،2022

زواال،.فانه قد تم.:

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

لهذه. مديرعام  و5ئيس  كمسيير 

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022

السيد. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS

ومنحه. االدا5ة،. مجلس  كرئيس 

بدو2. والنهائي  التام  االبراء. باملقابل 

تحفظ،.لرئاسته لهذه الشركة.

اخذ قرا5 بتعيي2 5ئيس مجلس ادا5ة.

 «TERMINAL الشركة. لهذه  جديد 

D’HYDROCARBURES JORF» 

السيد. عوض  .ش.م  «THJ»

 George( 5وبرت. الكسند5  جو5ج 

غاية الى  .(Alexander. ROBERTS 

الشركة. إدا5ة  مجلس  جلسة  انتهاء.

العام. الجمع  مداولة  انتهاء. وحتى 

في. للشث  يدعو  الذي  العادي 

ديسمبر. . ( في. املغلقة  الحسابات 

 .202 

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

ذو جنسية. .،(976 أبريل. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة. ..U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

لهذه. عام  مدير  و5ئيس  كمسيير 

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022

السيد. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS

االبراء. باملقابل  ومنحه  عام،. كمدير 

لتسييره. التام والنهائي بدو2 تحفظ،.

لهذه الشركة.

مديرعام. بتعيي2  قرا5  اخذ 

 «TERMINAL الشركة. لهذه  جديد 
D’HYDROCARBURES JORF» 
السيد. عوض  ش.م،. .«THJ»
 George( 5وبرت. الكسند5  جو5ج 
غاية. .Alexander).الى  ROBERTS
انتهاء.اجتماع مجلس إدا5ة الشركة،.

وذلك لفترة غير محدودة.
 Peyami( افن. بيامي  السيد 
تركيا. بإسطنشول). مزداد  .(OVEN
ذو جنسية. أبريل976)،. .22 )بتا5يخ.
5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.
الشركة. بمقر  الكائن  .U264(0698
«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.
.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 
النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.
)ملحضر. القانوني. اإليداع  تم 
الجمع العام بتا5يخ.)2.ديسمبر2022 
وملحضر اجتماع مجلس اإلدا5ة بتا5يخ.
بسجل املحكمة. .(2022 ديسمبر. .2(
 22 بتا5يخ. الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819922.
تم تعديل التصريح املعدل للسجل.
للشركة .44168( 5قم.  التجا5ي 
املحكمة. بسجل  اعاله،. املذكو5ة 
 22 بتا5يخ. الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية 
من. .7142 5قم. تحت  فبراير. 202.

السجل الزمني..
مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ.:.أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

202 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدا5 الشيضاء.

 SHELL ET VIVO 
 LUBRIFIANTS AFRICA

SERVICES
ش.م.م/ش.و

 تغيير املقر االجتماعي
 اصالح النظام االسا�سي

غير. العام  الجمع  ملداولة  طشقا 

سبتمبر. . 0 بتا5يخ. املنعقد  العادي 
2022.على الساعة الثانية عشر زواال،

من طرف الشريك الوحيد للشركة. .
 SHELL ET VIVO LUBRIFIANTS»
ذات. شركة  .«AFRICA SERVICES
شريك. وذات  محدودة  مسؤولية 
د5هم،. .(.100.000 5أسمالها. وحيد،.
الشيضاء،. بالدا5  االجتماعي  ومقرها 
أبو. شا5ع  .( السوداء،. الصخو5 
5قم. التجا5ي  سجلها  عراج،. عشا1 
5قم. الجشائي  تعريفها  .، 28121
5قم:. املوحد  وتعريفها  .(121729(

.00(616670000001
ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم.:

املوافقة على تغيير املقر االجتماعي.

للشركة بدءا من فاتح اكتوبر2022،.
للعنوا2 التالي.:

17،.شا5ع. -.تجزئة. برج 1.ف.1.

الحسني-. الحي  انفا-. الشيضاء. الدا5 
الدا5 الشيضاء.–املغرب..

الشيضاء،. بالدا5  سابقا  املن�سئ 

ابو. شا5ع  .( .– السوداء. الصخو5 
عشا1 عراج.

تعديل النظام األسا�سي في املادة.
الرابعة،.التي تنص على ما يلي.:

يقع املقر االجتماعي في.:
17،.شا5ع. -.تجزئة. برج 1.ف.1.
الحسني-. الحي  انفا-. الشيضاء. الدا5 

الدا5 الشيضاء.–املغرب.
مكا2. أي  الى  يتغير  ا2  وبإمكانه 
اخر بموجب قرا5 جماعي غير عادي.
للمساهمي2 ويتخذ باألغلشية املطلوبة.

لتعديل النظام األسا�سي».
)ملحضر. القانوني. اإليداع  تم 
الجمع العام بتا5يخ.0 .سبتمبر2022) 
بالدا5. التجا5ية  املحكمة  بسجل 
فبراير. 202  .20 بتا5يخ. الشيضاء،.

تحت 5قم.6 8194.
 تم تعديل التصريح املعدل للسجل
 التجا5ي 5قم.28121 .للشركة املذكو5ة
التجا5ية. املحكمة  بسجل  اعاله،.
فبراير. .20 بتا5يخ. الشيضاء،. بالدا5 
من السجل. .7068 تحت 5قم. .202 

الزمني..
مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ:.أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

203 P
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مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء.

 TERMINAL« 
 ENERGETIQUE AGADIR« -

«TEA« ش.م 
 تغيير املسيرين
 تغيير اإلدا5ة

 طشقا ملداولة الجمع العام املنعقد
على. .2022 ديسمبر. .2( بتا5يخ.
من. زواال،. عشر  الثانية  الساعة 
 TERMINAL».طرف مساهمي شركة
ENERGETIQUE.AGADIR».«TEA» 
  00.000 شركة مساهمة،.5أسمالها.
باكادير. االجتماعي  ومقرها  د5هم،.
)جهة. انزة. الصناعية  املنطقة 
5قم. التجا5ي  وسجلها  الشحر).
5قم. الجشائي  تعريفها  .،4(97(
5قم:. املوحد  وتعريفها  . 94(((67

.002  62(6000007
ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم:

اخذ علم باستقالة جو5ج الكسند5.
George. Alexander(  5وبرت.
 ROBERTS)،.من مهامه كمسير اعتشا5ا

من.)2.ديسمبر.2022. 
 ومنحه باملقابل االبراء.التام والنهائي
بدو2 تحفظ لتسييره لهذه الشركة.

جديد. مسيير  بتعيي2  قرا5  اخذ 
 TERMINAL» الشركة. لهذه 
 ENERGETIQUE.AGADIR».«TEA»
ش.م،.عوض السيد جو5ج الكسند5.
 George. Alexander( 5وبرت.
ROBERTS).لفترة تمتد الى غاية نهاية.
انتهاء. عند  او  سلفه،. تفويض  فترة 
الذي. العادي  العام  الجمع  اجتماع 
يدعو للشث في الحسابات املغلقة في.
خالل. من  وهذا  ديسمبر2024،. . (

االنتخاب.

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

ذو جنسية. .،(976 أبريل. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة. .،U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

إدا5ة. مجلس  مداولة  بموجب 

 TERMINAL» املذكو5ة. الشركة 

 ENERGETIQUE.AGADIR».«TEA.»

ش.م،.بتا5يخ.)2.ديسمبر.2022،.على.

فانه. زواال،. 1)دقيقة  2)و. الساعة.

قد تم.:

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

لهذه. مديرعام  و5ئيس  كمسيير 

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022

السيد. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS

ومنحه. االدا5ة،. مجلس  كرئيس 

بدو2. والنهائي  التام  االبراء. باملقابل 

تحفظ،.لرئاسته لهذه الشركة.

مجلس. 5ئيس  بتعيي2  قرا5  اخذ 

ادا5ة جديد لهذه الشركة.

 TERMINAL ENERGETIQUE»

عوض ش.م،. .AGADIR».«TEA» 

5وبرت الكسند5  جو5ج   السيد 

(George. Alexander. ROBERTS( 

إدا5ة. مجلس  جلسة  انتهاء. غاية  الى 

الجمع. مداولة  انتهاء. وحتى  الشركة 

في. للشث  يدعو  الذي  العادي  العام 

ديسمبر. . ( في. املغلقة  الحسابات 

 .202 

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

تركيا. بإسطنشول). مزداد  .،(OVEN

ذو جنسية. أبريل976)،. .22 )بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة. .،U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.
 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 
من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS
لهذه. عام  مدير  و5ئيس  كمسيير 
ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022
السيد. باستقالة  علم  اخذ 
 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 
مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS
االبراء. باملقابل  ومنحه  عام،. كمدير 
لتسييره. التام والنهائي بدو2 تحفظ،.

لهذه الشركة.
مديرعام. بتعيي2  قرا5  اخذ 
TERMINAL» الشركة. لهذه   جديد 
ENERGETIQUE. AGADIR».«TEA» 
ش.م،عوض السيد جو5ج الكسند5.
 George. Alexander( 5وبرت.
اجتماع. انتهاء. غاية  ROBERTS).الى 
لفترة. وذلك  الشركة،. إدا5ة  مجلس 

غير محدودة.
 Peyami( افن. بيامي  السيد 
)تركيا) بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN
جنسية. ذو  أبريل976)،. .22 بتا5يخ.
5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.
الكائن بمقر الشركة. .،U264(0698
«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.
.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 
النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.
)ملحضر. القانوني. اإليداع  تم 
الجمع العام بتا5يخ.)2.ديسمبر2022 
اإلدا5ة. مجلس  اجتماع  وملحضر 
بسجل. .(2022 ديسمبر. .2( بتا5يخ.
املحكمة التجا5ية باكادير،.بتا5يخ.27 

فبراير. 202.تحت 5قم.20608).
املعدل. التصريح  تعديل  تم 
 4(97( 5قم. التجا5ي  للسجل 
بسجل. اعاله،. املذكو5ة  للشركة 
بتا5يخ. باكادير،. التجا5ية  املحكمة 
921.من. 27.فبراير. 202.تحت 5قم.

السجل الزمني..
مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

204 P

مكتب األستاذ اكناو حنفي

موثق بالدا5 الشيضاء.

 »TIDSI GAZ« ش.م
 استمرا5ية النشاط

 تجديد عضوية االدا5يي2
طشقا ملداولة الجمع العام املنعقد.

على. .2022 سبتمبر. .29 بتا5يخ.

طرف. من  زواال،. الخامسة  الساعة 

مساهمي شركة.«TIDSI GAZ».شركة.

مساهمة،.5أسمالها.00.000 .د5هم،.

املنطقة. باكادير،. االجتماعي  ومقرها 

الصناعية انزة.)جهة الشحر)،.سجلها.

تعريفها. .،4(969 5قم. التجا5ي 

وتعريفها. .، 94(((18 5قم. الجشائي 

املوحد 5قم:.2000067)416 002.

ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم:

عادي. غير  أسا1  على  قرا5  اخذ 

املوجزة. الشيانات  مراجعة  بعد 

املدقق. قشل  من  وتدقيقها  للشركة 

القانوني للسنة املالية املنتهية بتا5يخ.

ا2 صافي وضع. .،202( ديسمبر. . (

الشركة قد أصشح اقل من 5بع 5ا1.

مال الشركة خالل السنة املاضية،.

سبب. أي  وجود  عدم  قر5  اخذ 

إلعال2 حل الشركة حاليا.

عادي. أسا1  على  قرا5  اخذ 

مديري. عضوية  فترات  بتجديد 

او حتى. ثالث سنوات،. ملدة  الشركة 

انتهاء.الجمع العام العادي الذي دعا.

للشث في الحسابات املغلقة بتا5يخ.)  

ديسمبر.2024.

5وبرت. ألكسند5  جو5ج  السيد 

.(George.Alexander.ROBERTS(

 Hind( امزيا2. هند  السيدة 

.(AMEZIANE
علوي. منصف  هشام  السيد 

.(Hicham.Monsif.ALAOUI(

 Nabil( مذكو5ي. نبيل  السيد 

.(MEDKOURI

تم اإليداع القانوني.)ملحضر الجمع.

(2022 سبتمبر. .29 بتا5يخ.  العام 

باكادير،. التجا5ية  املحكمة  بسجل 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(20607
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املعدل. التصريح  تعديل  تم 

 4(969 5قم. التجا5ي  للسجل 

بسجل. اعاله،. املذكو5ة  للشركة 

بتا5يخ. باكادير،. التجا5ية  املحكمة 

924.من. 27.فبراير. 202.تحت 5قم.

السجل الزمني..

مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

205 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء.

 TERMINAL« 

 ENERGETIQUE JORF« -

«TEJ« ش.م

 تغيير املسيرين
 تغيير اإلدا5ة

طشقا ملداولة الجمع العام املنعقد.

بتا5يخ.)2.ديسمبر.2022على الساعة.

من. زواال،. النصف  عشرو  الثانية 

 «TERMINAL..طرف مساهمي شركة

 ENERGETIQUE JORF» -

5أسمالها. مساهمة،. شركة  .«TEJ»

ومقرها. د5هم،. . 00.000.00

عما5ة. الشيضاء،. بالدا5  االجتماعي 

طريق. التوفيق،. تجزئة  .،2 زينيت.

سجلها. معروف،. سيدي  النواصر،.

تعريفها. 5قم.  4416،. التجا5ي 

وتعريفها. .، . 7720641 الجشائي 5قم.

املوحد 5قم.:.)0228229600007.

ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم.:

جو5ج. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبرت. الكسند5 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  كمسير 

 .2022

التام. االبراء. باملقابل  ومنحه 

لهذه. لتسييره  تحفظ  بدو2  والنهائي 

الشركة.

جديد. مسيير  بتعيي2  قرا5  اخذ 

 «TERMINAL الشركة. لهذه 

 ENERGETIQUE. JORF». -. «TEJ»

ش.م،.عوض السيد جو5ج الكسند5.

 George. Alexander( 5وبرت.

ROBERTS).لفترة تمتد الى غاية نهاية.

انتهاء. عند  او  سلفه،. تفويض  فترة 

الذي. العادي  العام  الجمع  اجتماع 

يدعو للشث في الحسابات املغلقة في.

خالل. من  وهذا  ديسمبر2024،. . (

االنتخاب.

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

ذو جنسية. .،(976 أبريل. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة. .،U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

إدا5ة. مجلس  مداولة  بموجب 

 «TERMINAL املذكو5ة. الشركة 

 ENERGETIQUE. JORF». -. «TEJ»

ش.م،.بتا5يخ.)2.ديسمبر.2022،.على.

الساعة الواحدة اال الربع زواال،.فانه.

قد تم..:

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

لهذه. مديرعام  و5ئيس  كمسيير 

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022

السيد. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS

ومنحه. االدا5ة،. مجلس  كرئيس 

بدو2. والنهائي  التام  االبراء. باملقابل 

تحفظ،.لرئاسته لهذه الشركة.

5ئيس. بتعيي2  قرا5  اخذ 

الشركة. لهذه  جديد  ادا5ة  مجلس 

 «TERMINAL. ENERGETIQUE

«JORF».-.«TEJ.ش.م،.عوض السيد.

 George( 5وبرت. الكسند5  جو5ج 

غاية. الى  .(Alexander. ROBERTS

الشركة. إدا5ة  مجلس  جلسة  انتهاء.

العام. الجمع  مداولة  انتهاء. وحتى 

العادي الذي يدعو للشث في الحسابات.

املغلقة في.) .ديسمبر 202. 

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

ذو جنسية. .،(976 أبريل. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة. .،U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

اخذ علم بقراءة استقالة السيد.

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

من مهامه. .،(Alexander.ROBERTS

لهذه. عام  مدير  و5ئيس  كمسيير 

ديسمبر. .2( من. اعتشا5ا  الشركة،.

.2022

السيد. باستقالة  علم  اخذ 

 George( 5وبيرت. الكسىند5  جو5ج 

مهامه. من  .(Alexander. ROBERTS

االبراء. باملقابل  ومنحه  عام،. كمدير 

لتسييره. التام والنهائي بدو2 تحفظ،.

لهذه الشركة.

مديرعام. بتعيي2  قرا5  اخذ 

 «TERMINAL الشركة. لهذه  جديد 

 ENERGETIQUE. JORF». -. «TEJ»

ش.م،.عوض السيد جو5ج الكسند5.

 George. Alexander( 5وبرت.

اجتماع. انتهاء. غاية  ROBERTS).الى 

لفترة. وذلك  الشركة،. إدا5ة  مجلس 

غير محدودة.

 Peyami( افن. بيامي  السيد 

)تركيا). بإسطنشول. مزداد  .،(OVEN

جنسية. ذو  أبريل976)،. .22 بتا5يخ.

5قم. السفر  لجواز  والحامل  تركية،.

الكائن بمقر الشركة.. .،U264(0698

«VIVO ENERGY MAROC».ش.م،.

.،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،. بالدا5 

النواصر،. طريق  التوفيق،. تجزئة 

سيدي معروف.

ملحضر. القانوني). اإليداع  تم 

الجمع العام بتا5يخ.)2.ديسمبر2022 

اإلدا5ة. مجلس  اجتماع  وملحضر 

)بسجل. .2022 ديسمبر. .2( بتا5يخ.

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.8194 7

املعدل. التصريح  تعديل  تم 

5قم.  4416  التجا5ي  للسجل 

بسجل. اعاله،. املذكو5ة  للشركة 

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

7067.من السجل الزمني..

مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

206 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدا5 الشيضاء.

 TERMINAL« 
 ENERGETIQUE JORF«

«TEJ «- ش.م
-.استمرا5ية النشاط

-.تجديد عضوية االدا5يي2

طشقا ملداولة الجمع العام املنعقد.

بتا5يخ.29.سبتمبر.2022.على الساعة.

الخامسة والنصف زواال،.من طرف.

 «TERMINAL شركة.. مساهمي 

ENERGETIQUE. JORF». -. «TEJ» 

  00.000 شركة مساهمة،.5أسمالها.

بالدا5. االجتماعي  ومقرها  د5هم،.

تجزئة. .،2 زينيت. عما5ة  الشيضاء،.
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سيدي. النواصر،. طريق  التوفيق،.

5قم. التجا5ي  سجلها  معروف،.

5قم. الجشائي  تعريفها  .،4416  

5قم:. املوحد  وتعريفها  .، 7720641

.0228229600007(

ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم:

عادي. غير  أسا1  على  قرا5  اخذ 

املوجزة. الشيانات  مراجعة  بعد 

املدقق. قشل  من  وتدقيقها  للشركة 

القانوني للسنة املالية املنتهية بتا5يخ.

ا2 صافي وضع. .،2022 ديسمبر. . (

الشركة قد أصشح اقل من 5بع 5ا1.

مال الشركة خالل السنة املاضية،.

سبب. أي  وجود  عدم  قر5  اخذ 

إلعال2 حل الشركة حاليا.

عادي. أسا1  على  قرا5  اخذ 

مديري. عضوية  فترات  بتجديد 

او حتى. ثالث سنوات،. ملدة  الشركة 

انتهاء.الجمع العام العادي الذي دعا.

بتا5يخ املغلقة  الحسابات  في   للشث 

) .ديسمبر.2024.

5وبرت. ألكسند5  جو5ج  السيد 

.(George.Alexander.ROBERTS(

 Hind( امزيا2. هند  السيدة 

.(AMEZIANE
علوي. منصف  هشام  السيد 

.(Hicham.Monsif.ALAOUI(

 Nabil( مذكو5ي. نبيل  السيد 

.(MEDKOURI

)ملحضر. القانوني. اإليداع  تم 

الجمع العام بتا5يخ.29.سبتمبر2022) 

بالدا5. التجا5ية  املحكمة  بسجل 

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.819428.

املعدل. التصريح  تعديل  تم 

5قم.  4416  التجا5ي  للسجل 

بسجل. اعاله،. املذكو5ة  للشركة 

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

7061.من السجل الزمني..

مقتطف من اجل االشها5

مكتب األستاذ أكناو حنفي.

موثق بالدا5 الشيضاء

207 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكا5 عما5ة.1.شقة 5قم.6.املحيط

.الرباط

 STE SHADHARATE
SARL AU

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : شا5ع جعفر 

ابن أبي طالب 5قم 2 الطابق الثاني 

تطوا2

السجل التجا5ي 5قم : 7007)

حل الشركة
لشركة. املنفرد  الشريك  قر5 

ذات. شركة  .،SHADHARATE

شريك. وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد،.مقرها االجتماعي..شا5ع جعفر.

الطابق الثاني. .2 ابن أبي طالب 5قم.

تطوا2،.املسجلة في السجل التجا5ي.

تحت 5قم.7007).ما يلي.:

حل الشركة.

محمد. ححاوي  السيد  تعيي2 

كمصفي للشركة.

شا5ع. .: في. التصفية  مقر  تعيي2 

الطابق. .2 جعفر ابن أبي طالب 5قم.

الثاني تطوا2.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

فبراير. .2( االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202،.تحت 5قم.4)29.

للنشر واالعال2

208 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكا5 عما5ة.1.شقة 5قم.6.املحيط الرباط

 STE MAZAYA
 MANAGEMENT

SARL AU

5اسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : زنقة دكا5 عما5ة 1 

الشقة 5قم 6 املحيط الرباط

السجل التجا5ي 5قم : )02)1)

تغيير املقر االجتماعي للشركة
لشركة. املنفرد  الشريك  قر5 

.،MAZAYA MANAGEMENT

محدودة مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها. منفرد،. شريك  وذات  .

االجتماعي. زنقة دكا5 عما5ة 1 الشقة 

املسجلة. الرباط،. املحيط   6 5قم 

5قم.. تحت  التجا5ي  السجل  في 

)02)1)ما يلي.:

تغيير املقر االجتماعي للشركة.:

 STE قر5 الشريك املنفرد لشركة.

MAZAYA MANAGEMENT،.تغيير.

مقر الشركة من زنقة دكا5 عما5ة 1 

الشقة 5قم 6 املحيط الرباط الى املقر.

حي. العهد  مجموعة  .(70 .: الجديد.

النهضة.).الرباط.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

ديسمبر. .1 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

2022،.تحت 5قم.0010 ).

للنشر واالعال2

209 P

STE SAJI PROM
SARL

تاسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. 202،. .(1 بتا5يخ. باملحمدية 

لشركة. األسا�سي  القانو2  وضع  تم 

ذات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات التالية.:

 STE SAJI PROM .: التسمية.

 .SARL

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة.

.،(70 5قم. .: االجتماعي. املقر 

الحسنية. شا5ع املقاومة،. الطابق. ،.

).املحمدية.

موضوع الشركة.:

أعمال. في  مقاول  عقا5ي  الشناء.

الشضائع. نقل  الشناء،. او  املختلفة 

لحساب الغير.

 (00.000 :.حدد في مشلغ. 5اسمال.

حصة. .(000 الى. مقسمة  د5هم 

اجتماعية بقيمة.00).د5هم للواحدة.

موزعة على الشركاء.كالتالي.:

السيد فالكي الحسي2..0 9.حصة.

بالنسشة. 9.%.

حصة. .70 الحسن. السيد فالكي 

بنسشة.7.%.

املدة.:.99.سنة.

أسند الى السيد فالكي. .: التسيير.

.،BB6(0 8 5قم. بطاقته  الحسي2 

5قم. بطاقته  الحسن  فالكي  السيد 

.BB6917(

االمضاء.:.أسند الى كل من فالكي.

بصفة. الحسن  وفالكي  الحسي2 

مشتركة أو منفصلة.

من فاتح يناير الى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

 4 9 5قم. القانوني  االيداع  تم 

5قم. التجا5ي  بالسجل  والتقييد 

االبتدائية. املحكمة  في  . 2489

باملحمدية بتا5يخ.28.فبراير. 202.

لالستخالص واالشا5ة

210 P

 STE AMAL LIL IAAMAR

SARL AU

تأسيس شركة
مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالشيضاء.بتا5يخ.4).فبراير. 202،.تم.

تاسيس شركة باملواصفات التالية.:

 STE AMAL LIL .: التسمية.

.IAAMAR SARL AU

شا5ع 5حال. . 0 .: املقر االجتماعي.

املسكيني الطابق الثاني الشقة 5قم.1 

الدا5الشيضاء.

الهدف االجتماعي.:.وسيط عقا5ي.

بجميع. والقيام  العقا5ي  واإلنعاش 

أعمال الشناء.املختلفة.

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد.

الراسمال.:00.000).د5هم.

... نو5. أمال  السيدة  .: الحصص.

000).حصة.
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تم تعيي2 السيدة أمال. .: التسيير.

التعريف. للشطاقة  الحاملة  نو5 

مسيرة. .،BL(1( 7 5قم  الوطينة 
للشركة ملدة غير محدودة.

املدة.:.تم تحديدها في.99.سنة.
باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 
فاتح. بتا5يخ  بالدا5الشيضاء. التجا5ية 
 8606(1 5قم. تحت  ما15. 202،.

والسجل التجا5ي 5قم.7)1740.
211 P

 STE AFRAA CASH
TRANSFERT
SARL AU
تأسيس

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. . 202 4).فبراير. بتا5يخ. بالشيضاء.
تأسيس شركة باملواصفات التالية:.

 STE AFRAA CASH .: التسمية.
.TRANSFERT SARL A.U

جوهرة. إقامة  .: االجتماعي. املقر 

محل 5قم. .( عما5ة. .( العالية م 1.

الدا5. لهراويي2  السفلي  الطابق  .2
الشيضاء.

الهدف االجتماعي.:.وسيط تحويل.
األموال و تقديم الخدمات.

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

بالشريك. املحدودة  املسؤولية 
الوحيد.

الرأسمال..:.00.000)..د5هم.
الحصص.:.السيد 5شيد الزيتوني.......................

000).حصة.
تم تعيي2 السيد 5شيد. .: التسيير.
الوطنية. للشطاقة  الحامل  الزيتوني 
5قم.BH 270(06.مسيرا للشركة ملدة.

غير محددة.
من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

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

االيداع. تم  .: القانوني. االيداع 

للدا5. التجا5ية  باملحكمة  القانوني 

الشيضاء.بتا5يخ..........27.فبراير.202  

تحت 5قم.77 860.والسجل التجا5ي.

5قم.781 17.

212 P

STE YATO

شركة ذات مسؤولية محدودة 

5أسمالها: 00.000) د5هم

املقر االجتماعي:  2 زنقة إبن منير 

الطابق األ5�سي املعا5يف الدا5 

الشيضاء

السجل التجا5ي:  421)1

إغالق الفرع التابع للشركة

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

لشركة فبراير. 202،. .(7 بتا5يخ.

YATO.التالي.:

للشركة. التابع  الفرع  إغالق 

والكائن ب.:. 2.زنقة إبن منير الطابق.

األ5�سي املعا5يف الدا5 الشيضاء.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة.

 28 يوم. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202،.تحت 5قم. 86018.

213 P

STE HYVA MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها :  100.000   د5هم

مقرها االجتماعي : 86  شا5ع 

الشفشاوني

السجل التجا5ي 5قم : 98)2)

تعيي2 مسير جديد

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

لشركة..HYVA MAROC..بتا5يخ.20 

ديسمبر.2022،.اآلتي.:

محي. 5امي  السيد  تعيي2 

5قم. السفر  لجواز  الحامل  الدين 

املسيرين. كأحد  .BWoLHH8L7

للشركة

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

يوم. 2  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202،.تحت 5قم.860024.

214 P

 STE K GROUPE
ASSURANCE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : 4) شا5ع با5يس 

الطابق 2 5قم 7) الدا5الشيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 1)297 

الحل املشكر للشركة
بتا5يخ الوحيد  الشريك   قر5 

 K لشركة. .،2022 ديسمبر. . (  

GROUP ASSURANCE.التالي.:

الحل املشكر لشركة.

ياسي2. أحمد  السيد  تعيي2 

قيسوني كمنفد..لتصفية الشركة.

بالعنوا2. التصفية  مقر  تحديد 

التالي.:..4).شا5ع با5يس الطابق.5.2قم.

7).الدا5الشيضاء.

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

التجا5ية بالدا5الشيضاء.يوم.27.فبراير.

 202،.تحت 5قم.860429.

215 P

STE  HYVA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها :  100.000   د5هم

مقرها االجتماعي : 86  شا5ع 

الشفشاوني

السجل التجا5ي 5قم : 98)2)

إستقالة أحد مسييري الشركة
االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

بتا5يخ . .HYVA MAROC .  لشركة.

  2.يناير. 202.اآلتي.:

يوسف. السيد  إستقالة  قشول 

املسيرين. كأحد  منصشه  من  هشما 

للشركة

وقد تم االيداع القانوني باملحكمة.

 24 يوم. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202،.تحت 5قم.64)860.

216 P

 STE ALPHA ARCHITECTURE
 & DESIGN
SARL AU

تعديل شركة
بمقت�سى محضر الجمع بالشيضاء.
بتا5يخ.. ).فبراير. 202،..االعال2 عن.
 ALPHA بشركة. متعلقة  تعديالت 
 ARCHITECTURE. &. DESIGN
 (00.000 . 5أ1 مالها. .، .SARL A.U
0 شا5ع. . . مقرها اإلجتماعي:. .، د5هم.
5حال املسكيني الطابق الثاني الشقة.

1.الدا5 الشيضاء.:
تغيير. تم  .: اإلجتماعي. الهدف 
الذي. و  . للشركة. اإلجتماعي  الهدف 

أصشح.:.مكتب للهندسة املعما5ية.
باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 
بتا5يخ الشيضاء. بالدا5   التجا5ية 
 )0.ما15. 202..تحت 5قم.)86092 

تعديل 5قم.8117.
217 P

 STE MULTI CLEAN
SARL AU

تعديل شركة
بمقت�سى محضر الجمع بالشيضاء.
تم االعال2. فبراير. 202،. .(6 بتا5يخ.
 MULTI.عن تعديالت متعلقة بشركة
مالها. 5أ1  .، .CLEAN SARL A.U

اإلجتماعي:.. مقرها  د5هم،. .(0.000

قرية. .2 9 5قم. .(( د5ب خالد زنقة.

الجماعة بن مسيك الدا5 الشيضاء.:

تم بيع مجموع حصص. .: االسهم.

الحامل. الدياني  عصام  السيد 

   BH112(41 5قم. الوطنية  للشطاقة 

لفائدة. حصة  . في000). املتمثلة 

السيد أحمد دندو2 الحامل للشطاقة.

  WA 21991..الوطنية 5قم

تحيي2 النظام األسا�سي.

الشركة. أصشحت  .: التسيير.

أحمد. السيد  طرف  من  مسيرة 

الوطنية. للشطاقة  الحامل  دندو2 

ملدة غير محددة. . .WA 21991 5قم.

بعد استقالة السيد عصام الدياني.

 BH. . الحامل للشطاقة الوطنية 5قم.

. 112(41
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باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

 8609(8 5قم. تحت  . ما15. 202.

تعديل 5قم..4 81.

218 P

ديوا2 االستاذ عادل املكالتي

موثق بطنجة

مقر.:.شا5ع موالي يويف،.اقامة الفتح،.بلوك.

ب،.الطابق.5.2قم.1 .طنجة

هاتف.:.44.41.  .9.94 .01

فاكس.:.41.  .9.94 .01

STE MAZA BEL

SARL AU

RC.N° :  39881

استقالة وتعيي2 مسير جديد

لشيع. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الحصص االجتماعية املؤ5خ بطنجة.

لشركة. يناير. 202،. .20 بتا5يخ.

الكائنة. .،MAZA BEL SARL AU

للتصدير. الحرة  منطقة  بطنجة 

قطعة.81.أ.6،.والرامية الى.:

تفويت كل الحصص االجتماعية.

 (000 بقيمة. سهم  .(00 أي. كاملة 

طرف. من  تم  والذي  للسهم  د5هم 

السيد. لفائدة  خيمي  محمد  السيد 

كريم الحساني.

خيمي. محمد  السيد  استقالة 

كريم. السيد  الجديد  املسير  وتعيي2 

غير. ملدة  وحيد  كمسير  الحساني 

محددة.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

يناير. .26 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202،.تحت 5قم.286).

للخالصة والشيا2

219 P

ديوا2 االستاذ عادل املكالتي

موثق بطنجة

مقر.:.شا5ع موالي يويف،.اقامة الفتح،.بلوك.

ب،.الطابق.5.2قم.1 .طنجة

هاتف.:.44.41.  .9.94 .01

فاكس.:.41.  .9.94 .01

STE KATY & JOSEPH
 SARL

RC.N° :  132561
استقالة وتعيي2 مسير جديد

لشيع. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الحصص االجتماعية املؤ5خ بطنجة.

بتا5يخ.9).و21.يناير و .فبراير. 202،.

.،KATY. &. . JOSEPH. SARL لشركة.

مرحال،. ابن  زنقة  بطنجة،. الكائنة 

بالطابق. محل  .،( السعادة. اقامة 
السفلي وما بي2 الطابقي2،.5قم.)).و

)A.والرامية الى.:
تفويت كل الحصص االجتماعية.
د5هم. .(00 بقيمة. سهم  .610 أي.
السيد. طرف  من  تم  والذي  للسهم 
يوسف منظو5 لفائدة االنسة حسناء.

مريشاح واالنسة كاميليا مريشاح.
منظو5. يوسف  السيد  استقالة 
السيدة. الجديدة  املسيرة  وتعيي2 
ملدة. وحيدة  كمسيرة  الوالي  خديجة 

غير محددة.
باملحكمة. القانوني  اليداع  تم 
فبراير. .9 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202،..تحت 5قم.2062.
للخالصة والشيا2

220 P

STE K.L.R CONFECTION
SARL

مؤ5خ. 5سمي  عقد  . بمقت�سى.

بتا5يخ.2).يناير. 202،.وهب كل من.

السيد سعيد. السيد عادل املوفيد،.

املوفيد،.السيد علي املوفيد والسيدة.

حصصهم. جميع  غليمة،. لطيفة 
 6624 في. واملقد5ة  االجتماعية 
 K.L.R.حصة،.التي يملكونها في شركة
CONFECTION،.ش.م.م.،.5اسمالها..
السيد. لفائدة  د5هم،. .(.000.000
مريم. والسيدة  املوفيد،. مصطفى 
الشكل. على  بينهم  موزعة  املوفيد،.

التالي.:

السيد مصطفى املوفيد......1)44 

حصة.

 2209 ...... املوفيد. مريم  السيدة 
حصة.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بسال  االبتدائية 
 202،.تحت 5قم.291.

221 P

STE HICHAM REBAHI
.S.A.R.L. A.U 

5أسمالها :  4.000.000) د5هم
مقرها االجتماعي :  7، ملتقى شا5ع 

عقشة وزنقة سشو، الشقة 6)، 
أكدال، الرباط

ICE.N° :    002.186.001.000.048
تغيير التسمية االجتماعية للشركة

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

املنعقد بتا5يخ.4).فبراير. 202لشركة..

ما. .» الرباحي ش.م.م.ش.و.. هشام  .»
يلي.:..

تغيير التسمية االجتماعية لشركة.
  LA MAISON PARFAITE SARL AU
التي أصشحت ابتداء.من يومه هشام.

الرباحي ش.م.م.ش.و..

)تسمية. الثاني. الفصل  تغيير 

تشعا. القانو2 األسا�سي  من  الشركة).

لذلك.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضشط املحكمة التجا5ية بالرباط يوم.

02.ما15. 202.تحت عدد.789.  )

..................مقتطف وبيا2 لإلشها5

222 P

STE NEJMAT AL BAYDAE
شركة ذات مسؤولية محدودة

5اسمالها : 1.000.000 د5هم

مقرها االجتماعي : 20 زنقة مصطفى 

املعاني  الدا5الشيضاء

السجل التجا5ي 5قم : 94991) 

الدا5الشيضاء

خفض 5اسمال غير مبر5 بخسائر
ديسمبر. . 0 بتا5يخ. ملحضر  تشعا 

2022،.قر5 الجمع العام الغير العادي.

ما يلي.:

تخفيض 5اسمال الشركة املحدد.

في.4.000.000).د5هم الى.1.000.000 

عدد. تخفيض  طريق  عن  د5هم 

االسهم.

من النظام. و7. .6 تعديل الفصل.

على. واملصادقة  للشركة  األسا�سي 

النظام األسا�سي املعدل للشركة.

لدى. القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالدا5الشيضاء.بتا5يخ.) .يناير. 202،.

تحت 5قم.816447.

للشيا2 والنشر

223 P

 STE HOLMARCOM

FINANCE COMPANY

شركة مجهولة االسم

5اسمالها  6.000 868.0.) د5هم

مقرها االجتماعي : 20 زنقة مصطفى 

املعاني الدا5الشيضاء

سجلها التجا5ي 5قم : )7 )44

تعديل النظام األسا�سي للشركة 

املالءمة 

مع القانو2 5قم 9).20

ديسمبر. .27 بتا5يخ. ملحضر  تشعا 

2022،.قر5 الجمع العام الغير العادي.

ما يلي.:

للشركة. األسا�سي  النظام  تعديل 

ملالئمة مع القانو2 5قم.9)-20.املعدل.

املتعلق. .91-(7 واملتمم للقانو2 5قم.

بشركات املساهمة واملصادقة عليه.

لدى. القانوني  االيداع  تم 

التجا5ية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالدا5الشيضاء.بتا5يخ.) .يناير. 202،.

تحت 5قم.816412.

للشيا2 والنشر

224 P
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 HOLDING MAROCAINE

 COMMERCIALE ET

FINANCIERE

HOLMARCOM

شركة مجهولة اإلسم

5أسمالها : 748.800.000.00 د5هم

مقرها اإلجتماعي : 20، زنقة 

مصطفى املعاني الدا5الشيضاء

سجلها التجا5ي عدد 49)7 

الزيادة في 5أسمال الشركة
ديسمبر. .(1 بتا5يخ. ملحضر  تشعا 

الغير. العام  الجمع  قر5  .،2022

العادي ما يلي.:

الشركة. في 5أسمال  الزيادة  مشدأ 

د5هم هذه. .249.600.000.00 بمشلغ.

5أسمال. 5فع  عنها  سينتج  الزيادة 

إلى. .499.200.000.00 من. الشركة 

طريق. عن  د5هم  .748.800.000.00

سهم جديد من. .2.496.000 إصدا5.

فئة.00).د5هم للسهم الواحد تكتتب.

اإلكتتاب. عند  بالكامل  وتحر5  نقدا 

مقاصة مع ديو2. مع إمكانية إجراء.

واملستحقة. املقد5  املحددة  الشركة 

على الشركة.

تفويض كل السلط ملجلس اإلدا5ة.

5أسمال. في  الزيادة  تحقيق  قصد 

األسا�سي. النظام  وتعديل  الشركة 

تشعا لذلك.

اإلدا5ة. مجلس  ملحضر  تشعا 

.،2022 ديسمبر. .29 يوم. املنعقد 

لوحظ وقر5 ما يلي.:

لعملية. النهائي  التحقيق 

من. الشركة  5أسمال  5فع 

إلى. د5هم  .499.200.000.00

د5هم املقر5ة من. .748.800.000.00

العادي. الغير  العام  الجمع  طرف 

املنعقد يوم.1).ديسمبر.2022.

النظام. من  .6 الفصل. تعديل 

على. واملصادقة  للشركة  األسا�سي 

النظام األسا�سي املعدل للشركة.

لدى. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالدا5الشيضاء.بتا5يخ.) .يناير. 202،.

تحت 5قم. 81641.

للشيا2 والنشر

225 P

 LES FRIGOS DE LA
MAMORA

شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها : 8.000.000.00 د5هم

املقر اإلجتماعي : 20 زنقة مصطفى 

املعاني الد5االشيضاء

السجل التجا5ي الدا5الشيضاء 5قم 

49611

استمرا5ية ا لشركة
قر5. .،2022 ديسمبر. .8 بتا5يخ.

للشركة. العادي  الغير  العام  الجمع 

الصافية. وضعيتها  5غم  استمرا5يتها 

السالشة.

لدى. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالد5الشيضاء.بتا5يخ. .فبراير. 202،.

تحت 5قم.816989.

للشيا2 والنشر

226 P

 CASH FRIC TRANSFERT
S.A.R.L AU

تأسيس
طشقا ملقتضيات القانو2 األسا�سي.
تقر5. فبراير. 202. .24 املؤ5خ بتا5يخ.

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة لها الخصائص التالية.:

 CASH FRIC .: التسمية.

.TRANSFERT  S.A.R.L AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الواحد.

الغرض اإلجتماعي.:

مقاول التسيير التجا5ي.

تحويل األموال.

مقاول الخدمات.

العنوا2.:.تجزئة املالقي دكا2 5قم.

4.خا5ج باب شعفة سال.

 (00.000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم مقسم إلى.000).حصة من فئة.

00).د5هم للحصة الواحدة.

الشركاء.:

 (000 خليل. االحرش  السيد 

حصة.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

وضع السجل التجا5ي..

االحرش. السيد  عي2  .: التسيير.

غير. ملدة  للشركة  مسيرا  خليل 

محدودة.

باملحكمة. القانوني:. اإليداع  تم 

ما15. فاتح  بتا5يخ  بسال  اإلبتدائية 

وسجل. 5قم. 4064. تحت  .،202 

بالسجل التجا5ي تحت 5قم.  71 .

227 P

MAISON SAFIA
S.A.R.L AU

تأسيس
طشقا ملقتضيات القانو2 األسا�سي.

تقر5. فبراير. 202. .20 املؤ5خ بتا5يخ.

املسؤولية. ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة لها الخصائص التالية.:

  MAISON SAFIA .: التسمية.

.S.A.R.L AU

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الواحد.

الغرض اإلجتماعي.:

تجا5ة.

مشغل مطعم.

ممو2.

زنقة. .(7 1.عما5ة. :.شقة. العنوا2.

جشل الحلوي بطانة.4.سال.

 (00.000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم مقسم إلى.000).حصة من فئة.

00).د5هم للحصة الواحدة.

الشركاء.:

الصابر. الزهراء. فاطمة  السيدة 

000).حصة.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

وضع السجل التجا5ي..

السيدة فاطمة الزهراء. .: التسيير.

غير. ملدة  للشركة  مسيرة  الصابر 

محدودة.

باملحكمة. القانوني:. اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بسال  اإلبتدائية 

وسجل. .406 7 5قم. تحت  .،202 

بالسجل التجا5ي تحت 5قم.) 71 .

228 P

STE VAGUE FRANCAISE
SARL

 VAGUE.قر5 الجمع العام لشركة

بالرباط. املنعقد  .FRANCAISE

5أسمالها. .2022 بتا5يخ فاتح ديسمبر.

80.000.00.د5هم عنوانها عما5ة.  ) 

املحيط. املقاومة  شا5ع  .1 شقة 5قم.

الرباط ما يلي.:

والودي. اإل5ادي  املسشق  الفسخ 

للشركة.

سيلفي. فيوليت  السيد  تعيي2 

هازي كمصفية للشركة.

املقر. في  التصفية  مقر  تحديد 

الحالي للشركة بعما5ة.  ).شقة 5قم.

1.شا5ع املقاومة املحيط الرباط.

باملحكمة. القانوني:. اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بالرباط  التجا5ية 

 202،.تحت 5قم.174  ).

229 P

 TECHNOLOGIE DE
 L’INSTRUMENTATION

 BIOMEDICALE ET
MAINTENANCE

SARL

حسب عقد عرفي حر5 بالرباط. .

بتا5يخ. .فبراير. 202.تمت املصادقة.

على القانو2 األسا�سي للشركة ذات.

الخصائص التالية.:

اإلجتماعية:. التسمية 

 TECHNOLOGIE DE

 L ’ I N S T R U M E N T A T I O N

 BIOMEDICALE ET

.MAINTENANCE
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ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتماعي.:.

بيع األدوات الطشية.

ج.   بلوك  .82 .: اإلجتماعي. املقر 

ديو5 الحومر حيم الرباط الرباط.

5ا1 املال.:.00000).د5هم موزعة.

حصة إجتماعية من فئة. .(000 إلى.

د5هم محر5ة نقدا وهي موزعة. .(00

كاآلتي.:

السيد سامي اليوسفي علوي.100 

حصة.

اليوسفي. هاشم  موالي  السيد 

علوي.100.حصة.

املدة.:.99.سنة بعد التأسيس.

سامي. السيد  تعيي2  .: التسيير.

ملدة. للشركة  مسير  علوي  اليوسفي 

غير محدودة.

باملحكمة. تم  القانوني:. اإليداع 

التجا5ية بالرباط تحت 5قم. 6616).

230 P

MOORISH BUSINESS FIRST

MEILLEURS TAUX. مقاولة
MA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا5يخ.. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

 ).فبراير. 202.في الرباط تم تحرير.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

املميزات. تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية.:

 MEILLEURS TAUX.MA مقاولة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

على. التأمي2  وساطة  .: الهدف.

االئتما2 العقا5ي.

سمسرة الرهن العقا5ي.

سمسرة ائتما2 املستهلك.

4).شا5ع. عما5ة. .: املقر اإلجتماعي.

بي2 الويدا2 5قم.4.أكدال الرباط.

مدة قيام الشركة.:.99.سنة ابتداء.

من تا5يخ تأسيسها النهائي.

ب. يقد5  .: الشركة. 5أسمال 

00.000.00).د5هم مقسم إلى.000) 

للواحدة. د5هم  .(00 حصة من فئة.

موزعة كالتالي.:

 (000 العقاتي. صابرين  السيدة 

حصة.

تسير الشركة. .: التسيير واإلمضاء.

ملدة غير محدودة من طرف السيدة.

صابرين العقاتي..

بتوقيع. ملزمة  الشركة  تصشح 

السيدة صابرين العقاتي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

تقسيم األ5باح.:.بعد اقتطاع.1.%.

كاحتياط قانوني،.يوزع الشاقي حسب.

قرا5 الشركاء.

التسجيل.:.تم التسجيل باملحكمة.

ما15. 202  .2 التجا5ية للرباط يوم.

تحت الرقم.1 667).

ملخص من أجل النشر

231 P

MOORISH BUSINESS FIRST

ALP’CEM مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا5يخ.. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

6).فبراير. 202.في الرباط تم تحرير.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات. تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية.:

ذات. شركة  .ALP’CEM مقاولة.

مسؤولية محدودة.

الهدف.:

توزيع وتصنيع مواد الشناء.

أعمال الصرف الصحي واألشغال.

العامة.

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر اإلجتماعي.

8.شا5ع موالي احمد الوكيلي حسا2.

الرباط.

سنة. .99 . .: الشركة. قيام  مدة  .

ابتداء.من تا5يخ تأسيسها النهائي.

ب. يقد5  .: الشركة. 5أسمال 

00.000.00).د5هم مقسم إلى.000) 

للواحدة. د5هم  .(00 حصة من فئة.

موزعة كالتالي.:

السيد نبيل جعواني.000).حصة.

تسير الشركة. .: التسيير واإلمضاء.

السيد. طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

نبيل جعواني..

بتوقيع. ملزمة  الشركة  تصشح 

السيد نبيل جعواني.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

تقسيم األ5باح.:.بعد اقتطاع.1.%.

كاحتياط قانوني،.يوزع الشاقي حسب.

قرا5 الشركاء.

التسجيل.:.تم التسجيل باملحكمة.

ما15. 202  .2 التجا5ية للرباط يوم.

تحت الرقم.  667).

ملخص من أجل النشر

232 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 BUSINESS AND مقاولة
TECHNOLOGY SOLUTIONS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا5يخ.. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

20.فبراير. 202.في الرباط تم تحرير.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات. تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية.:

 BUSINESS AND مقاولة:.

 TECHNOLOGY SOLUTIONS

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الهدف.:

البرمجة.

تصميم الكمشيوتر.

تقديم الخدمة.

ضاية. زنقة  .6 .: اإلجتماعي. املقر 

أكدال. .(6 عوا الطابق الرابع الشقة.

الرباط.

سنة. .99 . .: الشركة. قيام  مدة 

ابتداء.من تا5يخ تأسيسها النهائي.

ب. يقد5  .: الشركة. 5أسمال 

 (00 إلى. مقسم  د5هم  .(0.000.00

للواحدة. د5هم  .(00 حصة من فئة.

موزعة كالتالي.:

السيدة كوثر برواين.00).حصة.

تسير الشركة. .: التسيير واإلمضاء.

ملدة غير محدودة من طرف السيدة.

كوثر برواين..

بتوقيع. ملزمة  الشركة  تصشح 

السيدة كوثر برواين.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

تقسيم األ5باح.:.بعد اقتطاع.1.%.

كاحتياط قانوني،.يوزع الشاقي حسب.

قرا5 الشركاء.

التسجيل.:.تم التسجيل باملحكمة.

ما15. 202  التجا5ية للرباط يوم. .

تحت الرقم.66729).

ملخص من أجل النشر

233 P

STE.KT AGENCY
بالغ تأسيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها اإلجتماعي قد5ه : 0.000) 

د5هم

املقر اإلجتماعي : 1) شا5ع األبطال 

5قم 4 أكدال الرباط

خاص. عقد  أحكام  بموجب 

.، يناير. 202. .(6 في. توقيعه  تم 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تتمثل خصائصها فيما يلي.:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

مسؤولية محدودة.

.KT AGENCY.:.اسم الشركة

غرض الشركة. .: أهداف الشركة.

سواء.في املغرب أو في الخا5ج.

فاخرة. كونسيرج  خدمات  توفير 

للشركات العامة أو الخاصة لألفراد.

واملهنيي2.
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للمشاني. غيره  أو  موسمي  تأجير 

والخدمات الشخصية.

والندوات. الفعاليات  تنظيم 

واملؤتمرت لألفراد والشركات.

والتد5يب. اإلستشا5ات  أنشطة 

للشركات في إطا5 غرض الشركة أو.

أي نشاط ذي صلة.

إدا5ة املمتلكات.

استيراد وتصدير.

الترويج العقا5ي والسياحي.

التصنيع املسشق.

اإلنشائية. األعمال  شركة 

العامة. واألشغال  املدنية  والهندسة 

وجميع. أشكالها  بجميع  والخاصة 

صحية،. سشاكة،. كهرباء،. الحرف 

وأملنيوم،. معدنية  نجا5ة  خشب،.

تركيب. عمل  طاقم  زجاج،. دها2،.

مصعد إلخ.

املعامالت. جميع  أعم،. وبشكل 

املالية. األوا5ق  أو  املالية  أو  التجا5ية 

مشاشر. بشكل  املتعلقة  العقا5ات  أو 

أعاله. املذكو5  بالشيئ  مشاشر  غير  أو 

أو التي من املحتمل أ2 تسهل تطويره.

أوتحقيقه أو توسيعه.

املقر اإلجتماعي.:.1) شا5ع األبطال 

5قم 4 أكدال الرباط.

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

السجل  في  تا5يخ تسجيلها  سنة من 

التجا5ي.

في  الشركاء  يساهم   : املساهمات 

الضمانات  جميع  بموجب  الشركة 

إجمالي  بمشلغ  والقانونية  الواقعية 

فيما  موزعة  د5هم   (0.000.0 قد5ه 

بينهم.

5أ1 املال : تم تحديد 5أ1 املال 

مقسما  د5هم   (0.000.00 بمشلغ 

إلى 00) سهم متساوي وتشلغ قيمتها 

00) د5هم للسهم، مكتتشا  اإلسمية 

بالكامل من قشل الشركاء، مدفوعة 

بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 

يتناسب مع مساهمات كل منهم.

غير  ألجل  الشركة  تسير   : املسير 

مسمى من طرف :

مغربي  مويمن  كمال  السيد 

الجنسية ولد في 2 إغسطس 978) 

لشطاقة  الحامل  فرنسا  باميا2 

 PM847 74 التعريف الوطنية 5قم

املقيم ب  2 شا5ع ما5شال دوالطر 

دوتسيجناي 60)06 انتيب فرنسا.

مغربية  الطويل  ثريا  السيدة 

الجنسية مزدادة في 7 سبتمبر 989) 

لجواز  والحاملة  فرنسا  دوني  بسا2 

 JS9047 8  5قم املغربي  السفر 

املقيمة ب 1) الي 5تير هنيجي 91200 

سا5سيل فرنسا.

يما5سو2 وظائفهم وفقا لألحكام 

والنظام  والتنظيمية  القانونية 

األسا�سي والوا5دة في هذا القانو2.

التجا5ي  بالسجل  التسجيل 

بالرباط تحت 5قم )6677).

لإلعال2 واإلشا5ة

التسيير

234 P 

LA CAPITALDIV 1
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

5أسمالها : 00000) د5هما

سجل تجا5ي 1 661) الرباط

تمت. يناير. 202. .(9 بتا5يخ.

 LA صياغة النظام األسا�سي لشركة.

شركة. .،CAPITALDIV ( SARL AU

الشريك. ذات  املسؤولية  محدودة 

د5هما،. .(00000 5أسمالها. الوحيد،.

 8 شقة. . 0 مقرها اإلجتماعي عما5ة.

حسا2. الوكيلي  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.

املوضوع.:.شركة أمن.

الشريك الوحيد السيد أحرضا2.

حامل. الجنسية  مغربي  الفتاح  عشد 

 FK4147 F 5قم. الوطنية  للشطاقة 

000).حصة.

محددة. غير  ملدة  التسيير  فوض 

للسيدة أوحقي منى مغربية الجنسية.

5قم. الوطنية  للشطاقة  حاملة 

.BJ2728  

بالسجل. القانوني:. اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

بالرباط يوم فاتح ما15. 202.تحت.

.D(  618.5قم

 235 P

SOCIETE AA28
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU.CAPITAL.DE : 20.000 DH

 SIEGE.SOCIAL : BD.ALIJTIHAD

 N°113 DIOUR.EL.HOMER.CYM

RABAT

R.C.RABAT.N°72525

تفويت حصص
استقالة املسير

وتعيي2 مسير جديد للشركة
بتا5يخ.9.يناير. 202.انعقد الجمع.

 AA28 لشركة. العادي  الغير  العام 

مسؤولية. ذات  شركة  .،SARL AU

د5هما،. .20.000 5أسمالها. محدودة،.

مقرها اإلجتماعي شا5ع اإلجتهاد 5قم.

املنصو5. يعقوب  الحومر  ديو5  .(( 

الرباط.

حيث تمت املصادقة على.:

مملوكة. حصة  .200 تفويت.

للسيد أحرضا2 عشد الفتاح مغربي.

الوطنية. للشطاقة  حامل  الجنسية 

السيد حشيبي. لفائدة  .FK4147 5قم.

حامل. الجنسية  مغربي  ابراهيم 

.A490 00.للشطاقة الوطنية 5قم

السيد أحرضا2. إستقالة املسير:.

عشد الفتاح من مهامه كمسير وتعيي2.

السيد حشيبي ابراهيم كمسير جديد.

ملدة غير محددة.

من القانو2. .(  7،6 تغيير الشند.

األسا�سي.

باملحكمة. القانوني:. اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. للرباط  التجا5ية 

.D(  441.202.اإليداع القانوني 

236 P

 STE SPRINGBOARD
CENTRE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الشالغ 5أسمالها : 00.000.00) د5هم

مقرها : قطاع 4) بلوك 5 5قم 7 

شا5ع الدلب حي الرياض الرباط

املؤ5خ. العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتا5يخ.9.يناير. 202.بالرباط.

التسمية والتي تحمل الخصائص.

 STE SPRINGBOARD .: التالية.

.CENTRE PRIVEE

التحضير. .: اإلجتماعي. الهدف 

لإلمتحانات والد5و1 الخصوصية.
 (00.000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم.

املدة.:.99.سنة.

 (4 قطاع. .: اإلجتماعي.  املقر 
حي. الدلب  شا5ع  .7 5قم. . .5 بلوك 

الرياض الرباط.

املسير.:.السيد املحجوب كلزيم.

الشريكة.:.هاجر بنفا15.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

5قم. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

ما15. فاتح  بتا5يخ  .RC(6660(

.202 

237 P

   DSMG
 SARL.AU

محر5. عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تكوين نظام. فبراير. 202. . . .20  

املسؤولية. ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد.. شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي:

   .  DSMG:.التسمية

تما15 الشركة األهداف. الهدف:.

التالية:.
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الجديدة. السيا5ات  استيراد 

واملستعملة.
اإلستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.......

اوسلو. زنقة  اإلجتماعي.. املقر 
الطابق األ5�سي إقامة ضياء.5قم..0  

مكتب.6 .حي املحيط الرباط.
5أ1 املال اإلجتماعي عشرة ألف..
مقسم إلى مائة. .((0.000.00( د5هم.
حصة قيمة كل واحدة مائة. .((00(

د5هم.)00.00)).
السيد عمر. . تم تعيي2. .: التسيير.
لشطاقة التعريف. . الضريف الحامل.
كمسير. .BL84142 . . 5قم. الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع. تم  القانوني  اإليداع 
الضشط. كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم.

السجل التجا5ي.66197).
238 P

 STE.IRRIGATION TOP
TRAVAUX

SARL

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املنعقد في. ).فبراير. 202:

مسؤولية. ذات  شركة  تصفية 

 STE.IRRIGATION TOP محدودة.

.مقر تصفيتها اإلجتماعي. .TRAVAUX

حي أوالد شريفة 5قم.41.تيفلت.

بكتابة. القانوني:. اإليداع  تم 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالخميسات تحت عدد.)4.بتا5يخ.24 

فبراير. 202.

 239 P

STE. ABIRNAS
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املنعقد في.) .يناير. 202:

مسؤولية. ذات  شركة  تصفية 

STE. وحيد. بشريك  محدودة 

مقر تصفيتها. . . ABIRNAS SARL A

5.4قم. اإلجتماعي حي األمل مجموعة.

60-).تيفلت.

بكتابة. القانوني:. اإليداع  تم 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بالخميسات تحت عدد.26.بتا5يخ. ) 

فبراير. 202.

240 P

 STE. OULADELAAM

CLEANING

SARL

5قم 2) تجزئة العشدالوي طريق 

مكنا1 خنيفرة

غير. اجتماع  محضر  بمقت�سى 

تم. .2022 نوفمبر. .(1 بتا5يخ. عادي 

اتخاذ القرا5 التالي.:

على. الكلي  التشطيب  .: .( القرا5.

الشركة.

اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع  تم 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط.

بتا5يخ. بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

27.فبراير. 202.تحت 5قم.)8/ 202 

السجل التجا5ي 5قم.647).

241 P

STE. HANANE CASH ATLAS

SARL AU

تحويل األموال
تقديم الخدمات

5قم )7 طريق محمد الخامس 

خنيفرة

غير. اجتماع  محضر  بمقت�سى 

تم. .2022 فبراير. .(1 بتا5يخ. عادي 

اتخاذ القرا5ت التالية.:

حصة. .(000 تفويت. .: .( القرا5.

من حصص السيدة حنا2 الد5و�سي،.

لفائدة السيد حركا1 عشد العزيز.

السيدة. استقالة  .: .2 القرا5.

حنا2 الد5و�سي من منصبها كمسيرة.

للشركة وتعيي2 السيد حركا1 عشد.

العزيز كمسير وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط.

بتا5يخ. بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

27.فبراير. 202.تحت 5قم.82/ 202 

السجل التجا5ي 5قم.7 46.

242 P

STE SUICOMPUTER
SARL

تاجر مستلزمات املكاتب
أجهزة الكمشيوتر
املعدات التقنية

الششكات والبرامج 
أشغال مختلفة

مفاوضة
الدكا2 5قم 28 املركب التجا5ي أم 

الربيع خنيفرة

غير. اجتماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتا5يخ.0 .يناير. 202.تم اتخاذ.

القرا5ت التالية.:

100.حصة من. :.تفويت. .( القرا5.

حصص السيد أمي2 سويشة،.لفائدة.

السيد يونس سوبية.

القرا2.5.:.تغيير الصيغة القانونية.

مسؤولية. ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات.

مسؤولية محدودة.

اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط.

بتا5يخ. بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

22.فبراير. 202.تحت 5قم.71/ 202 

السجل التجا5ي 5قم.4127.
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 ELECTRONIQUE
 ELECTRICITE

 ELECTROMECANIQUE
 INFORMATIQUE ET

SERVICES 3EIS
السجل التجا5ي 26111) الرباط

حل نهائي للشركة 
لشركة. الوحيد  الشريك  قر5 

 ELECTRONIQUE ELECTRICITE

 E L E C T R O M E C A N I Q U E

 INFORMATIQUE ET SERVICES

املسؤولية،. محدودة  شركة  . EIS

مقرها. د5هما،. .(0.000 5أسمالها.

زنقة واد زيز الطابق. ،. .4 اإلجتماعي.

الشقة.7.أكدال الرباط خالل الجمع.

العام الغير العادي الذي انعقد بمقر.

الشركة بتا5يخ.6).فبراير. 202.

الحل النهائي للشركة.

التصفية. تقرير  على  املصادقة 

املحر5 من طرف السيد سعد كراز.

ملصفي. ونهائي  تام  إجراء. تسليم 

حسابات الشركة السيد سعد كراز...

تم اإليداع القانوني.:.بكتابة الضشط.

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   باملحكمة 

 02.ما15. 202.تحت 5قم.742  ).

244 P

BE. RIGHT

THE PROCESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتا5يخ.

تم إعداد القانو2. يناير. 202،. .20

املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية.:

.THE PROCESS.:.تسمية الشركة

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

إدا5ة. .: اإلجتماعي. الهدف 

 GESTION DE األحداث والفعاليات.

.L’EVENEMENTIEL B2B ET B2C

ابن. شا5ع  .19 .: اإلجتماعي. املقر 

الرباط. أكدال  .(( الشقة. سينا،.

املغرب.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التقييد في السجل التجا5ي.

يناير. فاتح  من  .: املالية. السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا. . ( إلى.

السنة األولى تبتدئ من تا5يخ التقييد.

في السجل التجا5ي..
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د5هم. .10.000 .: 5أسمال الشركة.

مقسمة كالتالي.:

السيدة مريم لحري�سي.100.حصة.

لكل. د5هم  .(00 بقيمة. إجتماعية 

حصة.

مريم. السيدة  .: الشركة. مسيرة 

لحري�سي.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم  .

.(6619 
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THE CULTURED DESIGN
SARL AU

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. فاتح  في  بالرباط 

وضع القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 THE CULTURED .: التسمية.

.DESIGN

الهدف اإلجتماعي.:

.ابتكا5.

تصميم وتطوير وتسويق تطشيقات.

الحاسوب.
زنقة. .(7 5قم. .: اإلجتماعي. املقر 

الطابق. .(4 شقة. ملدو5  محمد 

الخامس املحيط الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تقييدها بالسجل التجا5ي.

د5هم. .(00.000.00 .: 5أسمالها.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

للشركة. كمسير  عي2  .: التسيير.

السيد بحميدة أسامة عشد هللا ملدة.

غير محدودة.

بكتابة. .: القانوني. اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط يوم فاتح ما15. 202.تحت.

5قم.8)7  ).

بمثابة مقتطف وبيا2

THE CULTURED DESIGN 

246 P

UNIVMAR
SARL

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .(8 في. بالرباط 

وضع القانو2 األسا�سي لشركة ذات.
املسؤولية املحدودة.

.UNIVMAR.:.التسمية
الهدف اإلجتماعي.:

ونقل. املختلفة  الشناء. أعمال 
الشضائع.

زنقة. .(7 5قم. .: اإلجتماعي. . املقر.

الطابق. .(4 شقة. ملدو5  محمد 
الخامس املحيط الرباط.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.
تقييدها بالسجل التجا5ي.

د5هم. .(00.000.00 .: 5أسمالها.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 
00).د5هم للحصة الواحدة.

للشركة. كمسير  عي2  .: التسيير.

غير. ملدة  مو�سى  فيصل  السيد 
محدودة.

بكتابة. .: القانوني. اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. فبراير. 202. .27 بالرباط يوم.
5قم.628  ).

بمثابة مقتطف وبيا2

UNIVMAR

247 P

ائتمانية أسفا5 كونساي

شقة 5قم.4.جنا2 النهضة.).الرباط

الهاتف.:.7729760 01

الهاتف النقال.:.7 . 066274.4

STE  RHOUNI
SARL

تغيرات في الشركة
5أسمال : 00.000.00) د5هم

العنوا2 : عما5ة 5قم 0  الشقة 5قم8 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسا2 

الرباط
اإلستثنائي. العام  الجمع  إطا5  في 
املنعقد. .RHOUNI SARL لشركة.
بتا5يخ. 2.فبراير. 202.قر5 األعضاء.

وباإلجماع التغييرات التالية.:

إلغاء.األنشطة التالية.:

مخبزة..

ممو2 الحفالت ومقهى.

اإلستثنائي. العام  الجمع  قر5 

ممو2. التاليةمخبزة  األنشطة  إلغاء.

ببيع. وتعويضها  ومقهى  الحفالت 

الخبز والحلويات بالتقسيط.

األسا�سي. القانو2  تحديث 

للشركة:

الجديدة. التعديالت  مراعات  مع 

للشركة.

باملحكمة. .: القانوني. اإليداع  تم 

ما15. فاتح  يوم  بالرباط  التجا5ية 

السجل. .(  682 5قم. تحت  .202 

التجاي 5قم.)6108).

للشيا2

248 P

 RABAT SUD

CONSTRUCTION

SARL AU

الوحيد. الشريك  قرا5  بموجب 

 RABAT.بتا5يخ. 2.يناير. 202.لشركة

 SUD CONSTRUCTION SARL

AU.شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 (00000.00 بشريك وحيد 5أسمالها.

 2 زنقة عنابة الرقم. د5هم مقرها. .

حسا2 الرباط قر5ا ما يلي.:

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة من.

 .زنقة عنابة الرقم.2.حسا2 الرباط.

إلى عما5ة.11).متجر بالطابق السفلي.

تجزئة الصداقة صخيرات تما5ة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

بكتابة. .: القانوني. اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. فبراير. 202. .9 يوم. بالرباط 

الرقم.09)  ).

249 P

 AMG SCHOOL
SARL

بموجب الجمع العام فوق العادة.

 2022 ديسمبر. .2( بتا5يخ. للشركاء.

 AMG SCHOOL  SARL لشركة.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مقرها. د5هم  .(00000.00 5أسمالها.

أكدال. .4 الشقة. األبطال  شا5ع  .(1

الرباط قر5وا ما يلي.:

استقالةمسير الشركة..

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة...

تم اإليداع القانوني.:.بكتابة الضشط.

بالرباط. التجا5ية  املحكمة  لدى 

تحت الرقم. .2022 ديسمبر. .26 يوم.

.( (697

250 P

HILARIS DISTRIBUTION
 SARL

RC : 570601

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

التأسيس.:.بمقت�سى عقد عرفي تم.

إنجاز القانو2 األسا�سي للشركة ذات.

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص.

التالية.:

 HILARIS .: التسمية.

.DISTRIBUTION SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

والديكو5  التزيي2  مواد  تاجر 

بالتقسيط.

دي  شا5ع   1  : اإلجتماعي  املقر 

ديكسمود، الطابق األول، شقة 2 بن 

جديا الدا5الشيضاء.

 99 في  محدودة   : الشركة  مدة 

سنة.

الرأسما ل : محدد في 00.000.00) 

د5هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د5هم ومجموع هذه الحصص 

موزعة على النحو التالي :

السيدة إيما2 الراكي 100 حصة.

السيد سعيد بويا 100 حصة.

املجموع : 000) حصة.
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التسيير : تسير الشركة من طرف 

إيما2  والسيد  بويا  سعيد  السيد 
الراكي لفترة غير محدودة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
5قم  تحت  بالدا5الشيضاء  التجا5ي 

.17060(
باملحكمة. .: القانوني. اإليداع  تم 
5قم. تحت  بالدا5الشيضاء. التجا5ية 

.00816816
251 P

 SOCIETE TISSI BATTA
 ANTICRISIS IMPORT

EXPORT
SARL

تأسيس شركة
مؤ5خ. العرفي  العقد  بمقت�سى 
قد. يناير. 202. .(9 بتا5يخ. تما5ة  في 
املسؤولية. ذات  شركة  . تأسيس. تم 

املحدودة بشريك واحد..
الهدف إلجتماعي.:

اإلستيراد والتصدير وبيع املالبس.
بالتقسيط.

 (00000.00 الشركة:. 5أسمال 
000).حصة من. . د5هم مقسمة إلى.

فئة.00).د5هم للحصة الواحدة.
 BATTA SWISAH السيد.

ABDELATIF 000).حصة.
املقر اإلجتماعي.:.5قم.0 2.العما5ة.

62.حي النصر تما5ة.
 BATTA SWISAH.التسيير:.السيد

.ABDELATIF
التجا5ي. بالسجل  التقيد  5قم 

.( 821(
252 P

STE. SALE INVEST
SARLAU

تغيير املقر اإلجتماعي
بيع الحصص اإلجتماعية

استقالة مسير سابق وتعيي2 مسير 
جديد

تغيير الشكل القانوني للشركة
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر. .6 بتا5يخ. اإلستثنائي  الغير 
ذات. بالشركة  الشركاء. قر5  .2022
وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

كما يلي.:

استقالة مسير سابق وتعيي2 مسير.

جديد:
العالي. عشد  السيد  استقالة 
االد5ي�سي والسيدة فاطمة االد5ي�سي.

وتعيي2 السيد 5شيد جابر.
املتواجد. .: اإلجتماعي. املقر  تغيير 
زنقة. .(( ز5دال بوقنادل سال إلى. .80

مزاب حي الوحدة القرية سال.
أخد. .: بيع الحصص اإلجتماعية.
عشد. السيد  من  جابر  5شيد  السيد 
و990  حصص  .(0 االد5�سي. العالي 

حصة من السيدة فاطمة االد5�سي.
تغيير الشكل القانوني للشركة من.

.SARL AU.إلى.SARL
تشدأ من فاتح. السنة اإلجتماعية:.

يناير إلى.) .ديسمبر من كل سنة.
التسيير.:.السيد 5شيد جابر مسير.

الشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل التجا5ي بمكتب.
بسال. اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

0 2.إيداع قانوني.
253 P

KARNAWALL MAROC SA
شركة مجهولة

5أسمالها : 44.898.000.00 د5هم
مقرها اإلجتماعي : 2010)

الطريق الرئي�سي للرباط 2 كم 
صخيرات

5قم السجل التجا5ي : )2760) 
تما5ة

للجمعية. عرفي  محضر  على  بناء.

العمومية اإلستثنائية العادية والغير.
يناير. 202  العادية املؤ5خة في. 2.
KARNAWALL MAROC SA.لشركة

ش.م قر5 املساهمو2 ما يلي:
الجدد. املساهمي2  على  إقرا5 

للشركة واملوافقة على نقل األسهم.
تعيي2 املتصرفو2 الجدد للشركة.
السيد مسعود محمد الشيراق تركي.
.،(98( ما15. .2 مواليد. الجنسية 
وحامل. تركيا  اسطانشول  في  مقيم 
جواز السفر 5قم.) U2244 1.ليحل.
املتصرف. الكا2  احمد  السيد  محل 

املستقيل.

تركي. الشيراق  مصطفى  السيد 

الجنسية مواليد.1).ديسمبر. 96)،.

مقيم اسطانشول تركيا وحامل جواز.

ليحل. .U(084871 .السفر5قم

محل السيد احسا2 الكا2 املتصرف.

املستقيل.

تركي. الشيراق  مزفر  السيد 

.،(966 يناير. .7 مواليد. الجنسية 

اسطانشول تركيا وحامل جواز السفر.

5قم.S2074 924.ليحل محل السيد.

محرم الكا2 املتصرف املستقيل.

وبالتالي فإ2 مجلس اإلدا5ة يتكو2.

كالتالي.:

السيد أكبر الكا2،.5ئيسا.

السيد دينزها2 تونسر متصرف.

الشيراق. محمد  مسعود  السيد 

متصرف.

السيد مصطفى الشيراق متصرف.

السيد مزفر الشيراق متصرف.

تعديل النظام األسا�سي.

املحكمة. في  القانوني  اإليداع  تم 

ما15. فاتح  بتا5يخ  بتما5ة  التجا5ية 

 202.تحت الرقم.  04.

الستخراج وذكر

5ئيس مجلس اإلدا5ة

254 P

FAMILLY COSMETIQUE

تأسيس شركة
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

املصادقة. تمت  فبراير. 202. .20

لشركة. األسا�سي  القانو2  على 

املسماة. املحدودة  املسؤولية  ذات 

الكائن. .FAMILLY COSMETIQUE

 1 النخيل. بإقامة  االجتماعي  مقرها 

عما5ة.26.طابق.1.البساتي2 مكنا1،.

مهمتها تجا5ة وبيع مواد التجميل،.وقد.

د5هم. .(00.000 في. حدد 5أ1 مالها 

كما أسندت مهمة تسيير الشركة إلى.

السيدة نسرين الجمري.

وقد تم إيداع كل الوثائق القانونية.

بمكنا1. التجا5ية  املحكمة  لدى 

السجل التجا5ي تحت العدد.7 184 

بتا5يخ فاتح ما15. 202.

255 P

 ATOS NEARSHORE CENTER
MAROC
SARL

السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء : 

(7(.70 

تغيير مسير الشركة
.،2022 يناير. .26 ملحضر. وفقا 

لشركة. العادي  العام  الجمع  قر5 

 ATOS NEARSHORE CENTER

MAROC،.وهي شركة ذات املسؤولية.

د5هم،. .(0.000 5أسمالها. املحدودة 

الدا5. في  اإلجتماعي  مقرها  ويقع 

7،.شا5ع القد1.-.حي. الشيضاء.شو5.

سيدي معروف واملسجلة في السجل.

الرقم. تحت  للدا5 الشيضاء. التجا5ي 

 70.)7)،.ما يلي.:

السيد. إستقالة  من  التحقق 

من. .PHILIPPE DHARREVILLE

مهامه كمدير للشركة.؛

 HAYKEL السيد. تعيي2 

MAZIOUD،.كمسير جديد للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط.

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

الرقم. تحت  فبراير. 202. .(6 في.

.81901(

املسير

256 P

MAROC ROULEAUX
السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء : 

5قم 7.097 

إغالق فرع للشركة
ديسمبر. .8 بتا5يخ. ملحضر  وفقا 

شركة.. إدا5ة  مجلس  قر5  .،2022

شركة. .،MAROC ROULEAUX

 (.200.000 5أسمالها. مساهمة 

في اإلجتماعي  مقرها  يقع  د5هم،.
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خريشكة،.. زنقة  .،24 الدا5 الشيضاء. .

التجا5ية. املحكمة  لدى  واملسجلة 

.، 7.097 5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5 

املنطقة. في  الواقع  الفرع  إغالق 

الصناعية الجنوبية الغربية التقسيم.

املحمدية وبالتالي يتطلب. .((6/((1

التشطيب عليه من السجل التجا5ي.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط 

تحت. يناير. 202. .26 في. باملحمدية 
5قم.74).

الرئيس

257 P

 BOMBARDIER TRANSPORT
MAROC

SAS

السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء : 

240.(71

تعيي2 متصرف جديد وتغيير الرئيس 
والتحقق من تغيير إسم متصرف 

ومساهم
.،2022 نوفمبر. .7 ملحضر. وفقا 

 BOMBARDIER شركة. شركاء. قر5 

وهي. .،TRANSPORT MAROC

5أسمالها. املبسطة  األسهم  شركة 

ويقع. د5هم،. .244.206.(00

الدا5 الشيضاء. في  اإلجتماعي  مقرها 

البرج. الشيضاء. الدا5  برجا  .،20(00

شا5ع. زاوية  .،(6 الطابق. الغربي 

السجل. في  واملسجلة  الز5قطوني 

الرقم. تحت  للدا5 الشيضاء. التجا5ي 

71).240،.ما يلي.:

السيد. مهام  إنهاء.

وتعيي2. .NOUREDDINE RHALMI
 MEHDI.5ئيس جديد للشركة السيد

.SAHEL

تسمية. تغيير  من  التحقق 

 BOMBARDIER.املتصرف واملساهم

 ALSTOM ليصشح. .TRANSPORT

 FERDI.ممثال بالسيد.CRESPIN SAS

 PIERRE السيدة. من  بدال  .GUZEL

.THUILLEUR

 BEATRICE السيدة. تعيي2 

CARREIRA،.متصرفة جديدة.؛

تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط.

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

الرقم. تحت  فبراير. 202. .(1 في.

.8188(1

الرئيس

258 P

 DAHUA TECHNOLOGY
MOROCCO

SARL

السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء 

 92.689

تغيير مسير الشركة
.،2022 يناير. .26 ملحضر. وفقا 

 DAHUA شركة. شركاء. جمع  قر5 

.،TECHNOLOGY MOROCCO

وهي شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ويقع. د5هم،. .100.000 5أسمالها.

الشيضاء. الدا5  في  اإلجتماعي  مقرها 
 92 5قم. الز5قطوني،. شا5ع  .261

واملسجلة في السجل. إقامة شم�سي،.

الرقم. تحت  الشيضاء. للدا5  التجا5ي 

السيد. املدير  مهام  إنهاء. .، 92.689

جديد. مدير  وتعيي2  .FU LIQUAN

.CHEB QIANG.السيد

تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط..

الشيضاء،. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

الرقم. تحت  فبراير. 202. .(1 في.

.8188( 

املسير

259 P

AZOZER CAR
على اثر قرا5 االدا5ة املنعقدة يوم.

 AZOZER فبراير. 202،.لشركة. .(0
د5هم،. .(00.000 5أسمالها. .،CAR

تقر5 ما يلي.:

.: تغيير مقر الشركة من العنوا2.

1،.عما5ة. )،.حي واد الذهب،. شقة.

مكر5،. .08 5قم. .: العنوا2. إلى  تما5ة 

القرية. زنقة واد ملوية،.حي الصفاء،.

سال.

حسن. الز5والي  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة.

اعتماد. .: الشركة. امضاء. تغيير 

امضاء.فردي للسيد الز5والي مروا2.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتما5ة. االبتدائية  باملحكمة  ضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(0048

260 P

LUXURY BY ZS
يلي. ما  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد.:

 LUXURY BY ZS .: التسمية.

.SARL AU

الهدف االجتماعي : مواد التجميل 

/ األلبسة / الخياطة.

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم 

فئة  من  حصة   (.000 إلى  مقسمة 

00) د5هم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع 

السجل التجا5ي .

السنة املالية : فاتح يناير إلى )  

ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى من تا5يخ التسجيل.

التسيير : السيدة زينب الراي�سي.

املقر : 19 شا5ع ابن سينا شقة )) 

اكدال الرباط.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .2 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت الرقم.8 7  ).

261 P

GESTION COMPANY
SARL

في. مؤ5خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الرباط يوم.6.يناير. 202.تم تأسيس.

شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل.

الخصائص التالية:

 GESTION .: التسمية.

.COMPANY SARL

الهدف االجتماعي : مقهى.

5أسمال الشركة : 00) ألف د5هم 

مقسم إلى 000.) حصة من فئة 00) 

د5هم للحصة الواحدة :

حصة 210 وغياطي عدنا2 ؛

حصة 71  حنو2 إلهام ؛

حصة 71  حنو2 خديجة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع 

السجل التجا5ي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

إلى )  ديسمبر من كل سنة ما عدا 

السنة األولى من تا5يخ التسجيل.

القاد5  عشد  األمير  زنقة   : املقر 

عما5ة ا5يا1 ش 4) اكدال الرباط.

من طرف  الشركة  تسير   : املسير 

غير  ملدة  عدنا2  وغياطي  السيد 

محدودة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط.

بتا5يخ.4).فبراير. 202.تحت التقييد.

بالسجل التجا5ي. 2)66).

262 P

DIGIDOC
شركة ذات مسؤولية محدودة

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

في. واملسجل  .200 /02/(7 في.

تأسست. بالرباط  .202 /02/22

الشركة ذات الخصائص التالية.:

مسؤولية. ذات  شركة  .: الشكل.

محدودة.

استشا5ات. .: االجتماعي. الهدف 

إدا5ية.-.إدا5ة املستندات االلكترونية.

-.مصمم کمشيوتر.

 (00000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم.

حصة. .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

موزعة كما يلي.:
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يوسف حنيني.990.حصة.؛

 Société ARCHIDEV SARL AU

0).حصة.؛

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

) .دجنبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

شقة. . 0 اقامة. .: املقر االجتماعي.

الوكيلي. أحمد  موالي  5نقة  .8 5قم.

حسا2 الرباط.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

باملحكمة التجا5ية بالرباط. 6611)

263 P

 Société GLOBINFO
TECHNOLOGY

SARL

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5. .0(.(2.2022 بتا5يخ. ومسجل 

املشا5كو2 في الشركة ما يلي.:

تفويت الحصص.:

هللا. عشد  بنزوكاغ  .: السيد. فوت 

الدين. بد5  العشدي  السيد  لفائدة 

أسامة د5اوي ما مجموعه. .: والسيد.

   .حصة.

اإليداع القانوني.:

بكتابة. القانوني  اإلبداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. بتا5يخ. 22.02.202. بالرباط 

السجل التجا5ي 5قم. .(  1 ( 5قم.

.96069

مقتطف وبيا2

264 P

Société NAMODEC
SARL AU

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر5. بتا5يخ. 202.)01.0. ومسجل 

املشا5ك الوحيد في الشركة ما يلي.:

عما5ة. .: من. .: الشركة. تغيير مقر 
 6 الطابق الثاني الشقة 5قم. .41 5قم.

شا5ع أطلس الرباط.

بيرو. سانتر،. محج الرياض،. .: إلى.

 P1/0( الطابق الخامس مكتب 5قم.

حي الرياض. .8 و. .7 عما5ة. .P6/0( و.

الرباط.

اإلياداع القانوني.:

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. بتا5يخ. 202. 0.)0. بالرباط 

السجل التجا5ي 5قم. .(  728 5قم.

.((8117

مقتطف و بیا2

265 P

APLG CONSULTING
SARLAU

 02 بتا5يخ. عرفى  عقد  تحت 

شركة. تأسيس  ثم  يناير. 202،.

باملواصفات التالية.:

 APLG CONSULTING.:.التسمية

.SARLAU

شا5ع أحمد. .49 .: املقر االجتماعي.

بركات الطابق األ5�سي 5قم. .معا5يف.

الدا5 الشيضاء.

االستشا5ات. .: االجتماعي. الهدف 

املحاسشة. الضريبية،. القانونية،.

واملالية.

الشكل القانوني.:.شركة محدودة.

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 Aurélie السيدة. .: التسيير.

 Angelique.Véronique.PUJOLE

GUENNOU

-.الراسمال.:.0,000,000).د5هم.

املحكمة. .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

السجل التجا5ي.:. 24 17.

قصد النشر واإلعال2

266 P

RESNAF CONSULTING
SARL AU

بتا5يخ. عرفى  عقد   تحت 

تأسيس شركة. تم  فبراير. 202،. .6

باملواصفات التالية.:

 RESNAF .: التسمية. .-

.CONSULTING SARLAU

شا5ع أحمد. .49 .: املقر االجتماعي.

بركات الطابق األ5�سي 5قم. .معا5يف.

الدا5 الشيضاء.

االستشا5ات. .: االجتماعي. الهدف 

اإلدا5ية.

الشكل القانوني.:.شركة محدودة.

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

التسيير.:.السيد 5ضوا2 الصالف.

الراسمال.:.00,000,00).د5هم.

املحكمة. .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

السجل التجا5ي.:.174077.

قصد النشر واإلعال2

267 P

 GLOBAL COMPANY
 SERVICE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة.

برأسمال.:.00.000).د5هم

املقر االجتماعي : 709 من الفردو1 

تما5ة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

تم االتفاق على. .202 /(2/1 بتا5يخ.

ما يلي:

السيد. طلب  على  املوافقة  تمت 

لطفي وهاب ببيع.70).حصة الفائدة.

السيد صالح عزیز،.بثمن.00).د5هم.

وافق. املناقشة  بعد  الواحد.. للسهم 

الجمع العام على بيع األسهم.

السيد. طلب  على  املوافقة  تمت 

70).حصة لفائدة. لطفي وهاب ببيع.

 (00 بثمن. بوكصشة،. طا5ق  السيد 

بعد املناقشة. د5هم للسهم الواحد..

وافق الجمع العام على بيع األسهم.

للحصص. الجديد  التقسيم 

يصشح على الشكل الثالي.:

السيد صالح عزيز.100.حصة من.

فئة.00).د5هم.؛

السيد طا5ق بوكصشة.100.حصة.

من فئة.00).د5هم.؛

السيد طا5ق بوكصشة.100.حصة.

من فئة.00).د5هم.؛

فئة. من  حصة  .(000 املجموع.

00).د5هم.

لطفي. السيد  استقالة  قشول  ثم 

وهاب الحامل للشطاقة الوطنية 5قم.

A766(41.من طرف الجمع العام.

من. و7). .(6.7 الفصل. تعديل 

القانو2 األسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  ثم 

بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

4)/02/ 202.تحت 5قم.212  )

السجل التجا5ي 5قم.:.)9946.

268 P

L’ARTABLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

برأسمال : 00.000.00) د5هم
املقر االجتماعي 1) شا5ع االبطال 

الشقة 5قم 4 أكدال الرباط
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
.- قد تأسست شركة. .202 /0(/ 0

والتي تحمل الخصائص التالية.:
L’ARTABLE.:التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

شريكة. ذات  محدودة  مسؤولية 
وحيدة.

التجا5ة،. .: االجتماعي. الهدف 

وبيع واستيراد وتصدير وتوزيع. شراء.
وتسويق وتمثيل جميع املنتجات.:

تقديم الخدمة.؛
األحداث واالتصاالت.؛

وسيلة،. بأي  الشركة،. مشا5كة 

أي. في  أو غير مشاشر،. بشكل مشاشر 

بالغرض. مرتشطة  تكو2  قد  عمليات 

منها من خالل إنشاء.شركات جديدة،.

أو شراء. أو االكتتاب  .، املساهمة. أو 

الشركات،. حقوق  أو  املالية  األو5اق 

اإلنشاء. ذلك،. غير  او  االندماج  أو 

أو. عمل  أي  إدا5ة  التأجير  التأجير،.

وأخد أو حيازة أو تشغيل. مؤسسة،.

أو نقل أي عمليات وبراءات اختراع.

تتعلق بهذه األنشطة.
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 (00.000.00 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم.

من. ابتداء. سنة  .99 املدة:.

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

شا5ع. .(1 .: االجتماعي. املقر 

االبطال الشقة 5قم.4.اكدال الرباط.

التسيير. مهمة  أنيطت  التسيير:.

غير. لفترة  الهاللي  منى  السيدة  إلى 

محدودة.

اإلبداع. تم  .: القانوني. اإلبداع 

لدى. التجا5ي  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجا5ية بالرباط.

5قم السجل التجا5ي.27)66).

269 P

META-INDEX

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

شركاء. اتفق  .،202 /02/(1 بتا5يخ.

META-INDEX.شركة

على ما يلي.:

 10 الشعرة. انس  السيد  تفويت 

الحمداوي. سفيا2  للسيد  حصة 

للحصص. الجديد  التقسيم  ليصشح 

كما يلي.:

 (00 الحمداوي. سفيا2  السيد 

حصة.؛

الشعرة. انس  السيد  استقالة 

سفيا2. السيد  وتعيي2  التسيير  من 

الحمداوي مسيرا وحيدا للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم.

666  ).بتا5يخ.)0/ 0/ 202

270 P

 STRATEGIC IMMO
 CONSEIL

SARL
في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بالرباط قد تم وضع. فبراير. 202. .7
تحمل. لشركة  األسا�سي  القانو2 

الخصائص التالية.:
 STRATEGIC IMMO .: التسمية.

CONSEIL SARL
ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي
التطوير العقا5ي.؛

االستشا5ات والتد5يب.؛
والدعم. اإلدا5ية  االستشا5ات 

وجميع انواع الد5اسات.؛
تقديم الخدمات.؛

اعمال أو إنشاءات متنوعة.؛
االستيراد والتصدير.؛

التجا5ة العامة.
د5هم. .(00.000.00 .: املال. 5أ1 
فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 
د5هم للحصة الواحدة موزعة. .(00

على الشكل التالي.:
 800 .: السيد عشد القاد5 أعما5ة.

حصة.؛
السيد عصام إعما5ة.:.00).حصة.؛
 (00 .: الجهاد. ابو  سعيد  السيد 

حصة.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير الى. .: السنة املالية.
) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدى من تا5يخ التسجيل.
5قم. ج  بلوك  .: االجتماعي. املقر 
الطابق الثالث ديو5 الحومر حي. .82

يعقوب املنصو5 الرباط.
املسير.:.السيد ياسي2 اعما5ة.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 
.(66779

باملحكمة. القانوني  اإلبداع  تم 
التجا5ية بالرباط تحت 5قم.780  ) 

بتا5يخ.02/ 0/ 202.
271 P

 VO-SER CONSTRUCTIONS
شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي : تجزئة 4) تجزئة 
5قم ) مكتب 5قم 4) املنطقة الحرة 

للتصدير بوخالف طنجة
5أسمالها : 00,000,00) د5هم قابل 

للتحويل
السجل التجا5ي : طنجة - 5قم 

71187
قفل التصفية

الجمع. قرا5ات  محضر  بمقت�سى 

العام االستثنائي املحر5 بمقر الشركة.

تقر5. .2022/(2/01 بتا5يخ. بطنجة 
ما يلي.:

وحسابات. تقرير  على  املصادقة 
التصفية.

التصفية. حسابات  مراجعة 

النسوية. توزيع  على  والتصويت 
نهائية.

ذمة. وإبراء. التصفية  إغالق 

سانشيز. خيسو1  السيد  املصفي 
 JESUS SANCHEZ SAUTUA.سونوا

و إنهاء.كل مهامه.؛
التشطيب النهائي على الشركة من.

السجل التجا5ي لطنجة.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. )/02/ 202.

.2627(2

للخالصة و الشيا2 املصفي

272 P

PAKOPAS
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : تجزئة 4) 5قم 

) مكتب 5قم 1) املنطقة الحرة 

للتصدير - طنجة
5أسمالها : 00,000,00) د5هم قابلة 

للتحويل

السجل التجا5ي : طنجة - 5قم 

6 287

قفل التصفية
بمقت�سى محضر قرا5ات الشريك.

الوحيد املحر5 بمقر الشركة بطنجة.

بتا5يخ.) /2)/2022.تقر5 ما يلي.:

حسابات. و  تقرير  على  املصادقة 

التصفية.

التصفية. حسابات  مراجعة 

والتصويت على توزيع التسوية نهائية..

املصفي. ذمة  إبراء. التصفية  إغالق 

السيد فرانسيسكو بومشا5دو نافينس.

 Mr. FRANCISCO. BOMBARDO

كل. إنهاء. و  .NAVINES GARCIA

مهامه التشطيب النهائي على الشركة.

من السجل التجا5ي لطنجة.

كتابة. لدى  القانوني  اإلبداع  تم 

لطنجة. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  .202 /02/22 بتا5يخ.

.26 018

للخالصة و الشيا2 املصفي

273 P

FAINA TANGER
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : تجزلة 5قم 09) 

التقسيم   املنطقة الحرة للتصدير 

بوخالف طنجة
5أسمالها: 100.000,00 او5و

السجل التجا5ي : طنجة - 5قم 

986 9

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�سى محضر قرا5ات الشريك.

الوحيد املحر5 بمقر الشركة بطنجة.

بتا5يخ.0/27)/2022.تقر5 ما يلي.:

بنفس. االجتماعي  املقر  تحويل 

املنطقة. .2 .1 .79 5قم. من  املدينة 

تجزئة. إلى  طنجة  .- للتصدير. الحرة 

املنطقة الحرة. التقسيم. . .(09 5قم.

للتصدير بوخالف طنجة.

من. .4 للفصل. املوازي  التعديل 

القواني2 األساسية للشركة.

تنقيح القواني2 األساسية للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  .202 /02/(1 بتا5يخ.

.2628(6

للخالصة و الشيا2 املسير

274 P
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 RECUPERADORA DEL
 CABLE Y GESTION DE

RESIDUOS MAROC
فرع مقرها االجتماعي : تجزئة، 

 0) تقسيم 5قم 2، املنطقة الحرة 

للتصدير 000 -90 بطنجة السجل 

التجا5ي : طنجة - 5قم )7174

تحويل املقر االجتماعي
قرا5ات. محضر  بمقت�سى 

للفرع. األم  للشركة  القانوني  املمثل 

بتا5يخ. بطنجة  الشركة  بمقر  املحر5 

09/)0/ 202.تقر5 ما يلي.:

بنفس. االجتماعي  املقر  تحويل 

تقسيم. .9 5قم. تجزئة  .: من. املدينة 

.،2 2،.الطابق الثاني مكتب 5قم. 5قم.

املنطقة الحرة للتصدير.-.طنجة الى.:.

2.املنطقة. تجزئة،. 0)،.تقسيم 5قم.

الحرة للتصدير.90000.بطنجة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  .202 /02/(1 بتا5يخ.

.262824

للخالصة و الشيا2 املسير
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 MABRAS INTERNATIONAL
LTD

شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي : املنطقة الحرة 

قصر املجاز مكتب ) منصة 5قم 2

تجزئة 40) - طنجة

5أسمالها 0.000,00) يو5و

السجل التجا5ي : طنجة - 5قم 

48909

قفل التصفية
الجمع. قرا5ات  محضر  بمقت�سى 

بمقر. املحر5  االستثنائي  العام 

الشركة بطنجة بتا5يخ.)2022/09/0 

تقر5 ما يلي.:

املصادقة على تقرير و حسابات. .-

التصفية.

التصفية. حسابات  مراجعة 

التسوية. توزيع  على  والتصويت 

نهائية.

ذمة. وإبراء. التصفية  إعالق 

الروندا. أمينة  السيدة  املصفى 

AMINA RONDA.و إنهاء.كل مهامها.

التشطيب النهائي على الشركة من.

السجل التجا5ي لطنجة.

كتابة. لدى  القانوني  اإلبداع  تم 

بطنجة. التجا5ية  املحكمة  ضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. 24/02/202.

.26 (10

للخالصة و الشيا2 املصفي

276 P

 COMMONS SIDI
MAAROUF

شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد

يشلغ 5أسمالها : 0000) د5هم

املقر االجتماعي : 79) زاوية شا5ع 

لند2 وشا5ع املقاومة مر1 السلطا2 

الدا5 الشيضاء

السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء 5قم 

11142(

إنشاء فرع بالدا5 الشيضاء
بموجب قرا5ات الشريك الوحيد.

بتا5يخ.2.يناير. 202.تقر5 إنشاء.فرع.

بالدا5 الشيضاء.يقع مقره في التقسيم.

.،(2 القسيمة. .،2 كولي2. ال  الفرعي 

معروف. سيدي  الثالث  الطابق 

الدا5 الشيضاء،.تحت شعا5.:

 COMMONS SIDI  »

>> MAAROUE SUCCURSALE

السيد. للفرع  القانوني  املمثل 

أحمد الفا�سي الفهري.

باملحكمة. تم إيداع ملف االنشاء.

بتا5يخ الشيضاء. بالدا5   التجا5ية 

 2.فبراير. 202.تحت 5قم. 81916.

من أجل التلخيص والنشر

التسيير

277 P

 NOMAC OUARZAZATE II
شركة مساهمة ذات مجلس اإلدا5ة 

الجماعية ومجلس الرقابة
د5هم 00.000  يشلغ 5أسمالها

املقر االجتماعي: 61 شا5ع املهدي 
بن بركة السوي�سي - الرباط السجل 

التجا5ي بالرباط 5قم 08947)
تغيير على مستوى مجلس اإلدا5ة 

الجماعية:
ومجلس. مداوالت  بمقت�سى 
.،2022 بتا5يخ فاتح سبتمبر. الرقابة 
السيد. استقالة  تسجيل  .: تم.
كرئيس. مهامه  من  بو5يد  املصطفى 

وكعضو مجلس اإلدا5ة الجماعية،
و. بوكعشة  جليل  السادة  تعيي2 
کأعضاء. .Stefan. Alfons. L. Verlee
تنتهي مدة. مجلس اإلدا5ة الجماعية..
العامة. الجمعية  انعقاد  مهامه عند 
التي ستبث في حسابات السنة املالية.

املنتهية في.) .ديسمبر.2024
بوكعشة. جليل  السيد  تعيي2 
الجماعية،. اإلدا5ة  مجلس  كرئيس 
انعقاد. عند  مهامه  مدة  تنتهي 
في. ستبث  التي  العامة  الجمعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 ) .دجنبر.2024.
اإليداع القانوني.:

باملحكمة. القانوني  اإلبداع  تم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.127  ).

من أجل التتلخيص والنشر مجلس اإلدا5ة.

الجماعية

278 P

مكتب املحاسشة إيهاب استشا5ة

ش.ذ.م.م

5أسمال الشركة.:.00,000).د5هم

مقرها االجتماعي.:.شا5ع الحسن الثاني،.عما5ة.

 الشنك املغربي للتجا5ة الخا5جية،.مكتب

5قم.9.الناظو5

ست.1)14

AUTODEP ASSISTANCE
5أسمال الشركة : 00.000) د5هم 
حي اوالد ابراهيم زنقة  )  عما5ة 

على الناظو5

ست  704)

(en.liquidation(
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

غير العادي املنعقد في.01/)0/ 202 

 AUTODEP شركة. مساهمو  قر5 

ASSISTANCE.sarl.ما يلي:

التام. والهالك  التصفية  انتهاء.

 AUTODEP ASSISTANCE لشركة.

،sarl

السيد. الشركة  مصفي  إبراء.

الحموتي فوزي.

بكتابة. القانوني  اإلبداع  تم 

اإلبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

02/07/ 202.تحت. بالناظو5 بتا5يخ.

5قم.1281.

279 P

مكتب املحاسشة إيهاب استشا5ة

ش.ذ.م.م

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم مقرها.

االجتماعي:.شا5ع الحسن الثاني عما5ة الشنك.

املغربي للتجا5ة الخا5جية

مكتب 5قم.9.الناظو5 ست:.1)14

 MERCOLO
SARL

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم

مقرها اإلجتماعي : حي ترقاع - 

الناظو5 1 . ت: )0 20

بمقت�سى محضر الجمع العام غير.

.،202 /02/0( في. املنعقد  العادي 

 MERCOLO شركة. مساهمو  قر5 

SARL).ما يلي.:

بإضافة. الشركة  توسیع موضوع 

وجميع. والتحليل  املعالجة  .: نشاط.

خدمات الكمشيوتر.

من. .200 بيع. على  املصادقة 

يمتلكها. التي  االجتماعية  الحصص 

السيد. إلى  احمد  االد5ي�سي  السيد 

االد5ي�سي عشد الواحد بقيمة.20.000 

د5هم.
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من. .200 بيع. على  املصادقة 

يمتلكها. التي  االجتماعية  الحصص 

السيد. إلى  ياسي2  االد5ي�سي  السيد 

االد5ي�سي عشد الواحد بقيمة.20.000 

د5هم.

األسا�سي. القانو2  تحديث 

للشركة.

بكتابة. القانوني  اإلبداع  تم 

اإلبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

02/20/ 202.تحت. بالناظو5 بتا5يخ.
5قم.60 1.

280 P

ROUBOBINAGE
S.N.C

الحل املسشق
الجمع. محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. املنعقد  العادي  غير  العام 

االجتماعي. باملقر  .2022 2).ديسمبر.

 ROUBOBINAGE S.N.C لشركة.

تقر5 ما يلي.:

الحل املسشق للشركة.

برع�سي. أحمد  السيد  تعيي2 

مصفي للشركة.

بالرباط. التصفية  مقر  تحديد 

بويتات. .(0 5قم. .7 شا5ع. .81 ج.ب.

يعقوب املنصو5.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية بالرباط،.بتا5يخ فاتح ما15.

 202.تحت 5قم.672  ).

281 P

 SOCIETE BOUTAIB
DISTRIBUTION

SARL

الزيادة في 5أسمال الشركة
بمقت�سى محضر الجمع العام غير.

العادي املنعقد بتا5يخ.9.فبراير. 202 

 BOUTAIB لشركة. االجتماعي  باملقر 

DISTRIBUTION SARL.تقر5 ما يلي.:

الشركة. 5أسمال  في  الزيادة 

بإضافة.00.000 .د5هم من الحساب.

الجا5ي للشركاء.إلى.00.000).ليصشح.

400.000.د5هم.

تعديل املادة.6 - 7.و8.من القانو2.

األسا�سي لللشركة.

تعديل القانوني األسا�سي للشركة.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

فبراير. .27 بتا5يخ. بسال  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.2 406.

282 P

GADWIND SHOPS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : أكادير، شا5ع 

الحسن الثاني املحل التجا5ي 5قم 4

عما5ة اسيما

تفويت حصص اجتماعية
العام. الجمع  املحضر  بموجب 

يناير. .20 بتا5يخ. للشركة  االستثنائي 

 202،.قر5 الشريك الوحيد للشركة.

السيد 5شيد بنكيدة ما يلي.:

الحصص. جميع  تفويت 

000).حصة. االجتماعية املتمثلة في.

السيد. لفائدة  لشركة،. يملكها  التي 

يونس سبيعة.

بنكيدة. 5شيد  السيد  استقالة 

للشركة. الوحيد  املسير  منصب  من 

السيد. الجديد  باملسير  وتعويضه 

يونس سبيعة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بأكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20199).

283 P

SAFA HMN
SARL

على إثر قرا5 الجمع العام املنعقد.

 SAFA لشركة. يناير. 202. .26 يوم.

شركة ذات مسؤولية. .HMN SARL

00.000).د5هم،. محدودة،.5أسمالها.

تقر5 تيفلت  .2 5قم. حليمة   تجزئة 

ما يلي.:

توفيق. باخي  السيد  استقالة 

وتعيي2. للشركة  شريك  غير  كمسير 

السيدة ملياء.حماني كمسيرة جديدة.

للشركة ملدة غير محدودة.
تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 
فبراير. 202  .(6 بالخميسات بتا5يخ.

تحت 5قم.  .
284 P

BLUE FOREST
SARL AU

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد. .،2022 ما15. .22 الرباط بتا5يخ.

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة شريك وحيد.

 BLUE FOREST SARL.:.التسمية
AU

اإلنعاش. .: االجتماعي. الهدف 
العقا5ي وأشغال الشناء.على األ5ا�سي.
 (00.000 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم.
من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.
التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

أكدال. الرباط  .: االجتماعي. املقر 

 (( طابق. .2 5قم شقة. .1 أوا. ضاية 

عما5ة.

املسير.:.محمد حمدي زبادنة.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

) )26).بتا5يخ.4.يوليو.2022.

285 P

ADVANCESECURITYIT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة. فبراير. 202،. .20

محدودة خصائصها. مسؤولية  ذات 

كالتالي.:

التسمية.:.

ADVANCESECURITYIT

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التحليل،. البرمجة،. .: الهدف.

تصميم املعلومات.

د5عة. زنقة  .1 .: االجتماعي. املقر 

أكدال. .1 إقامة فاطمة الزهراء.شقة.

الرباط عند لوجيك أكونتي2.

 (00.000 .: الشركة. 5أسمال 

د5هم.

السيد جليل نشا5ي.100.حصة.

السيدة أسماء.شقو100.5.حصة.

املدة.:.99.سنة.

تم تعيي2 السيد جليل. .: التسيير.

نشا5ي الحامل للشطاقة الوطنية 5قم.

غير. ملدة  للشركة  مسير  .M 69780

محدودة.

بالسجل. الشركة  تسجيل  تم 

التجا5ي للمحكمة التجا5ية بالرباط.

5قم. تحت  ما15. 202. .2 بتا5يخ.

.(6674(

287 P

FATYOU CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : دوا5 القرية الرتبية 

قيادة الحوافات مشرع بلقصيري

تأسيس شركة
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�سي.

محدودة. مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  واحد  بشريك 

التالية.:

FATYOU CASH.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

القرية. دوا5  .: االجتماعي. املقر 

مشرع. الحوافات  قيادة  الرتبية 

بلقصيري.
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موضوع الشركة.:.تحويل األموال.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

محر5ة. للحصة  د5هم  .(00 بقيمة.

بكاملها مكتتشة وموزعة على الشركاء.

كالتالي.:

لعشا5. الزهراء. فاطمة  السيدة 

000).حصة.

املدة.:.99.سنة.

التسيير.:.أسند إلى السيدة فاطمة.

للشطاقة. الحامل  لعشا5  الزهراء.

.JF16786.الوطنية 5قم

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر.

التجا5ي. بالسجل  التقيد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم.989.بتا5يخ. 2.فبراير. 202.

287Pمكرر

SEH ARCHITECTURE
SARLAU

تأسيس شركة
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتما5ة تقر5 تأسيس. فبراير. 202. .7

بشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية.:

سيش. .: االجتماعية. التسمية 

أ5شيطيكتيغ.

النصر. تجزئة  .: االجتماعي. املقر 

املستقشل زنقة طا5ق ابن زياد عما5ة.

ب تما5ة.

الهدف.:.استشا5ات قانونية.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

 (000 د5هما مقسم على. .(00.000

حصة بقيمة.00).د5هم.

من. مسيرة  الشركة  .: التسيير.

طرف السيد هشام الجاكي املدة غير.

محدودة.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.( 81 7

باملحكمة. الطلب  إيداع  تم 

ما15. .2 بتا5يخ. بتما5ة  االبتدائية 

 202.تحت الرقم.0069).

288 P

LOOKUP TECH

SARLAU

تأسيس شركة
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

6.فبراير. 202.بالرباط تقر5 تأسيس.

بشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية.:

التسمية االجتماعية.:.لوكاب تيك.

املقر االجتماعي.:.زنقة.6.ضاية عوا.

الطابق األول 5قم.1.أكدال الرباط.

البرمجة. اختصا�سي  .: الهدف.

واملعلوميات.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

 (000 د5هما مقسم على. .(00.000

حصة بقيمة.00).د5هم.

من. مسيرة  الشركة  .: التسيير.

طرف السيد محمد دها2 املدة غير.

محدودة.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.(66487

باملحكمة. الطلب  إيداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت الرقم.624  ).

289 P

 STE RESEAUX DIVERS
PRESTATIONS

SARLAU

تأسيس شركة
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

9.فبراير. 202.بالرباط تقر5 تأسيس.

بشريك. املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية.:

التسمية االجتماعية.:.شركة غيزو.

ذيفير بغيسطاسيو.
سيام. .1 زنقة. .: االجتماعي. املقر 

طابق.).ديو5 جامع الرباط.

الهدف.:.التجا5ة في جميع األدوات.

اإللكترونية واملعلوماتية.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

إحداثها الفعلي.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

 (000 د5هما مقسم على. .(00.000

حصة بقيمة.00).د5هم.

من. مسيرة  الشركة  .: التسيير.

طرف السيدة نوال فظلي املدة غير.

محدودة.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.(66199

باملحكمة. الطلب  إيداع  تم 

التجا5ية بالرباط بتا5يخ فاتح ما15.

 202.تحت الرقم.709  ).

290 P

مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

42،.شا5ع عشد املومن،.إقامة وليلي ستريت

الطابق الساد1 مكتب.40،.الدا5 الشيضاء

الهاتف.:.0120.24.01.01.

STE NEWCO
 SARL

Capital.de 100.000 dhs

 Le.siège.social.est.à.Tanger 1

impasse.KASHLA

RC 28723

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

الذي. استثنائيا،. املنعقد  العادي 

السو�سي. محمد  االستاذ  تلقاه 

بتا5يخ. صدوق موثق بالدا5 الشيضاء.

 202/)27/0.فقد تقر5 ما يلي.:

اإلقرا5 بوفاة الشريك السيد عشد.

السالم أكعشو2.

لرأسمال. الجديد  التقسيم 

الشركة.

 TIMVIKEN AB.تغيير اسم شركة

 SCANDMAR PROPERTY ليصشح.

 .DEVELOPMENTS AB

الشركة. مسير  صالحيات  انتهاء.

وتعيي2 مسير جديد.

قد تم إيداع التصريح لدى كتابة.

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. 02/202/ 2.

.2898

بمثابة مقتطف و بيا2

األستاذ محمد السو�سي صدوق

291 P

ACCO-ENTREPREISE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

القانو2. تحرير  تم  فبراير. 202. .9

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

بالخصائص. الوحيد  الشريك  ذات 

اآلتية.:.

ACCO-ENTREPREISE.:التسمية

سواء. الشركة  هدف  .: الهدف.

أو. لصالحها  بالخا5ج  أو  باملغرب 

لصالح الغير هو.:

القانونية،. االستشا5ة  التوطي2،.

الجشائية واالجتماعية

سنة تبتدئ من تا5يخ. .99 .: املدة.

التقييد بالسجل التجا5ي.

الجيش. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

األول. الطابق  أمي2  عما5ة  امللكي 

الشقة 5قم.02.سيدي بنو5.
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5أسمال. .: االجتماعي. الرأسمال 

00.000).د5هم مقسمة. الشركة هو.

إلى.000).سهم،.قيمة السهم الواحد.

هي.00).د5هم محر5ة بالكامل كلها في.

ملكية السيدة نهيد فوزية.

تسيير الشركة.:.من طرف السيدة.

نهيد فوزية.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

نفس. من  ديسمبر  . ( وتنتهي. يناير 

السنة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط للمحكمة االبتدائية بسيدي.

تحت 5قم. بنو5 يومه. 27/02/202.

.290

تحت. مسجل  .: التجا5ي. السجل 

5قم.477 .بمدينة سيدي بنو5.

292 P

STE FOOD MANYK
 SARL

عقد جمع عام استثنائي
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. 1/02/202)  االستثنائي 

 STE FOOD لشركة. الشركاء. قر5وا 

5أسمالها. ش.م.م.. .MANYK SARL

د5هم حيث تمت املوافقة. .(00.000

على القرا5ات اآلتية.:.

إلى. االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوا2 التالي.:.فا1،.ملكية مسماة.

 (- 6 .1 5قم  قطعة  االنشعاث. .

عي2. جماعة  يعقوب  موالي  عمالة 

الشقف.

التعديالت. على  املصادقة 

إحداث. مع  واعتمادها  القانونية 

قواني2 جديدة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفا1. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. 02/202/)2.

.6 09

املسير

293 P

شركة املؤذن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها : 000.000.) د5هم

املقر االجتماعي : 20، شا5ع إمام 

جازولي - طنطا2

بعد قرا5 الشريك الوحيد املؤ5خ.

في.0 .ديسمبر.2022،.لشركة املؤذ2.

تم املصادقة على ما يلي.:

تفويت.)00 . ).حصة اجتماعية.

محمد. �سي  املؤذ2  للسيد  اململوكة 

و)00 . )  ابراهيم  الوعشا2  للسيد 

للسيد. اململوكة  اجتماعية  حصة 

الوعشا2. للسيد  محمد  �سي  املؤذ2 

نافع.

التفويت. عمليات  على  املصادقة 

الشريكي2. انضمام  على  واملوافقة 

إبراهيم. الوعشا2  السيد  الجديدين 

والسيد الوعشا2 نافع.

وإدا5ة. تنظيم  .: نشاط. إضافة 

الرياضية. واألحداث  املسابقات 

بشكل عام.

القانو2. من  و7. .6 الشنود. تغيير 

األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بطانطا2 بتا5يخ.26.يناير. 202.تحت.

5قم.6)/ 202.

بمثابة مقتطف وبيا2

املسير

294 P

مطاحن القرويين
شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها : 0.000.000) د5هم

مقرها : فا1، الرقم 87، الحي 

الصناعي عي2 الشقف

تلقته. موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة. خودا5،. ابتسام  األستاذة 

يناير وفاتح فبراير. . ( بتا5يخ. بفا1،.

فوتت السيدة الكوهن أمينة. .202 

لفائدة السيد الكوهن محمد سعيد،.

السيد. السيد الكوهن عشد الرحيم،.

الكوهن عشد الرزاق والسيد الكوهن.

تملكها. التي  الحصص  جميع  يونس 

866.حصة اجتماعية وكذلك حصتها.

في حساب الشركة.

وكنتيجة لهذا التغيير فإ2 الشند.6 

من القانو2 األسا�سي عدل وأصشحت.

حصص الشركة على النحو التالي.:

السيد. اسم  في  حصة  .2 14(

الكوهن محمد سعيد.

السيد. اسم  في  حصة  .2 14(

الكوهن عشد الرزاق.

السيد. اسم  في  حصة  .2 14(

الكوهن عشد الرحيم.

السيد. اسم  في  حصة  .2 14(

الكوهن يونس.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن فوزية.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن حرية.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن أسية.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن ليلى.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن الحسنية.

السيدة. اسم  في  حصة  .866

الكوهن عتيقة.

حصة في اسم السيد بناني. . 20

طا5ق.

60).حصة في اسم السيدة بناني.

فاطمة الزهراء.

60).حصة في اسم السيدة بناني.

دنيا.

املجموع.:.00.000).حصة.

تلقته. موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة. خودا5،. ابتسام  األستاذة 

بفا1،.بتا5يخ. ،.7،.8،.4)،.1).و20 

فبراير. 202.وهشت السيدة الكوهن.

الحسنية،. الكوهن  السيدة  عتيقة،.

السيدة. ليلى،. الكوهن  السيدة 

الكوهن. السيدة  حرية،. الكوهن 

فوزية والسيدة الكوهن أسية لفائدة.

السيد الكوهن محمد سعيد،.السيد.

الكوهن عشد الرحيم،.السيد الكوهن.

يونس. الكوهن  والسيد  الرزاق  عشد 

 1(96 جميع الحصص التي يملكونها.

حصة اجتماعية،.وكذلك حصتهن في.

حساب الشركة.

من. .6 وكنتيجة لذلك فإ2 الشند.

وأصشحت. عدل  األسا�سي  القانو2 

حصص الشركة على النحو التالي.:

السيد. اسم  في  حصة  .24840

الكوهن محمد سعيد.

السيد. اسم  في  حصة  .24840

الكوهن عشد الرزاق.

السيد. اسم  في  حصة  .24840

الكوهن عشد الرحيم.

السيد. اسم  في  حصة  .24840

الكوهن يونس.

حصة في اسم السيد بناني. . 20

طا5ق.

60).حصة في اسم السيدة بناني.

فاطمة الزهراء.

60).حصة في اسم السيدة بناني.

دنيا.

املجموع.:.00.000).حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. )2).

بمثابة مقتطف من ديوا2

األستاذة خودا5 ابتسام

موثقة بفا1

295 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 01 28 8( 96 40

FAX : 01 28 8( 96 4(

STE BERBOUGROUP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام..

الشركة. في  للمساهمي2  العادي  غير 

بتا5يخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

2).يناير. 202.قر5 ما يلي.:
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تحويل املقر االجتماعي للشركة من.

مقرها لدى شركة تيربوا هيد5وليك.

 9 امزيل وز5ك�سي زنقة 5قم. بعما5ة 

يوليوز أكادير إلى املقر الجديد 5قم.2) 

مسجد النجاح حي النجاح أكادير.

تحيي2 القانو2 األسا�سي.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

باملحكمة. الضشط  بكتابة  القانوني 

فبراير. .27 بتا5يخ. بأكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 2060).
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 01 28 8( 96 40

FAX : 01 28 8( 96 4(

 MARZAGANE IMPORT
EXPORT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام..

الشركة. في  للمساهمي2  العادي  غير 

بتا5يخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

29.ديسمبر.2022.قر5 ما يلي.:
زيادة. .: زيادة الرأسمال االجتماعي.

في الرأسمال االجتماعي من.00.000) 

إلى. مقسم  د5هم  .(.000.000 د5هم.

000).حصة بثمن.00).د5هم للواحد.

موزع كالتالي.:

اللطيف. عشد  مرزكا2  السيد 

41000.حصة.410.000.د5هم.

 41000 السيد مرزكا2 مصطفى.

حصة.410.000.د5هم.

 900.000 9000.حصة. .: املجموع.

د5هم.

.: الجديد. االجتماعي  الرأسمال 

 (00 0000).حصة بثمن. مقسم إلى.

د5هم للواحد موزع كالتالي.:

اللطيف. عشد  مرزكا2  السيد 

10000.حصة.100.000.د5هم.

 10000 السيد مرزكا2 مصطفى.

حصة.100.000.د5هم.

حصة. .(0000 .: املجموع.

000.000.).د5هم.

تحيي2 النظام األسا�سي.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

باملحكمة. الضشط  بكتابة  القانوني 

فبراير. بتا5يخ. 2. بإنزكا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.2)4.

297 P

STE SUNLIGHT CALL
SARL AU

تأسيس شركة
وضع. بتا5يخ. 7/02/202). تم 

باملميزات لشركة  منظم   قانو2 

التالية.:

 Sté SUNLIGHT CALL.:.التسمية

شريك. ذات  ش.ذ.م.م  .SARL AU

وحيد.

الهدف.:.مركز اتصاالت هاتفية.

يعقوب. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

املنصو5 إقامة أحالم ب 5قم.2).و ) 

الطابق.1.مراكش..

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

إلى. مقسما  د5هم  .(00.000 مشلغ.

د5هم. .(00 فئة. من  حصة  .(000

موزعة كاألتي.:

 (000 النكير. اشرف  السيد 

حصة.

غير. ملدة  اإلدا5ة  تسير  .: اإلدا5ة.

اشرف. السيد  طرف  من  محدودة 

النكير.

التوقيع السيد اشرف النكير.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

ديسمبر من.. . ( إلى غاية. يناير  فاتح 

كل سنة.

99.سنة ابتداء. :.حددت في. املدة.

من تا5يخ تأسيس الشركة..

تم اإليداع القانوني للشركة لدى.

بتا5يخ.. بمراكش  التجا5ية  املحكمة 

     (41408 5قم. تحت  .28/02/202 
التجا5ي. بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت 5قم.)84  ). 

298 P

TECMADIV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

في. العرفي  العقد  تسجيل  تا5يخ 

والتي تحمل. بالرباط  .2022 يناير. .4

الخصائص التالية.:

الهدف االجتماعي.:.

املقايضة.؛

أشغال مختلفة،.خدمات متعددة.؛

املنتوجات،. جميع  شراء. بيع،.

استيراد وتصدير.؛

أعمال الصيانة والترميم والتيهئ.؛

والهاتفية. املعلوماتية  ششكات 

والسمعية الشصرية.

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

د5هم للحصة الواحدة موزعة. .(00

بي2 الشركاء.على الشكل التالي.:

 100 معلمي. االاله  عشد  السيد 

حصة.؛

السيد 5قية الحمياني.100.حصة..

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

8.زنقة. 0 .شقة. املقر االجتماعي.:.

موالي أحمد لوكيلي،.حسا2،.الرباط.

عشد اإلاله معلمي و5قية. .: املسير.

الحمياني.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

 .(170 1
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 SOCIETE OUMAIMA
LAAYOUNE CAR

S.A.R.L 

تــــأسيس شركـــــة
بتا5يخ. عرفي  عقد  بموجب 

شركة. تأسيس  تم  .28/02/202 

ذات املميزات التالية.:

 OUMAIMA .: التسمية.

.LAAYOUNE CAR S.A.R.L

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة.

الشركاء.:

السيد اسامة مداح...700.سهم.؛..

السيد انس مداح.00 ..سهم.

حي موالي 5شيد بلوك ل. .: املقر.

العيو2- .،(42 5قم. الثاني  الشطر 

املغرب.

كراء. .: االجتماعية. النشاطات 

السيا5ات بدو2 سائق.

قسم. د5هم  .(00.000 .: 5أسمال.

لكل. د5هم  .(00 حصة،. .(000 إلى.

واحدة.

السيد. السيد  إلى  يعهد  التسيير:.

انس مداح.

باملحكمة. تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ فاتح ما15.

 202.تحت 5قم. 4202/2.
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CONSMATIV

S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد. املساهم  قرا5  إثر  على 

ملساهم شركة. بتا5يخ. 27/02/202.

ذات. شـركة  .«CONSMATIV»

املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد،.

د5هم. .(00.000 5أسمـالها. الشـالغ 

 707 01.تجزئة. والكـائن مقرها.:.5قم.

5قم.601.العيو2،.تقـر5.:

5فع 5أسمال الشركة من.00.000) 

د5هم إلى.000.000.).د5هم.

كتـابة. لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـشط باملحـكمة االبتدائية بالعيو2.

تحت 5قم. بتـا5يخ فاتح ما15. 202.

.4200/202 

301 P
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IMMA SAKAN

 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

تم. الشيضاء. بالدا5  يناير. 202. .(9

وضع القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

املميزات. لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية.:

:IMMA SAKAN.:.التسمية.-.(

2.-.الهدف.:.هدف الشركة داخل.

املغرب وخا5جه.:

اإلنعاش العقا5ي.

زنقة. .(2 .: االجتماعي. املقر  .- . 

األول،. الطابق  بوجمعة،.  صبري 

5قم.6،.الدا5 الشيضاء.

4.-.املدة.:.99.سنة.

1.-.5أ1 املال.:.00.000).د5هم.

6.-.الشركاء.:

 100 املحفوظ. امسك  السيد 

حصة.؛

السيد امسك حسن.210.حصة.؛

السيد امسك مصطفى.210.حصة.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير. .- .7

امسك حسن كمسير وحيد للشركة.

الشركة. وتتعامل  محدودة  غير  ملدة 

املعامالت. من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيد. مستقل  بإمضاء. املصرفية 

امسك حسن ملدة غير محددة.

8.-.السنة املالية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة.%5  .: توزيع األ5باح. .- .9

بي2. الشاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء.حسب حصص كل واحد منهم.

تم. .: القانوني. اإليداع  .- .(0

الشيضاء. بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

تحت 5قم.172671.
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 SAKAN BUILDING OF TIT

MELLIL

 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

تم. الشيضاء. بالدا5  فبراير. 202. . 

وضع القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد لها.

املميزات التالية.:

 SAKAN .: التسمية. .- .(

 BUILDING OF TIT MELLIL SARL

.AU

2.-.الهدف.:.هدف الشركة داخل.

املغرب وخا5جه.:

اإلنعاش العقا5ي.

مجموعة. .: االجتماعي. املقر  .- . 

الطابق الثاني،. .،(7-2 التقدم جش.

البرنو�سي،.الدا5 الشيضاء.

4.-.املدة.:.99.سنة.

1.-.5أ1 املال.:.00.000).د5هم.

6.-.الشركاء.:.السيد محمد احشايز.

000).حصة.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير. .- .7

محمد احشايز كمسير وحيد للشركة.

الشركة. وتتعامل  محدودة  غير  ملدة 

املعامالت. من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيد. مستقل  بإمضاء. املصرفية 

محمد أحشايز ملدة غير محددة.

8.-.السنة املالية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة.%5  .: توزيع األ5باح. .- .9

بي2. الشاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء.حسب حصص كل واحد منهم.

تم. .: القانوني. اإليداع  .- .(0

الشيضاء. بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

تحت 5قم.172677.
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 ETABLISSEMENT AISSAMI

MEDIA

 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

تم. الشيضاء. بالدا5  يناير. 202. .(7

وضع القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

املميزات. لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية.:

 ETABLISSEMENT.:.التسمية.-.(

.AISSAMI MEDIA SARL AU

2.-.الهدف.:.هدف الشركة داخل.

املغرب وخا5جه.:

وعروض. برامج  وتوزيع  إنتاج 

وبصرية. سمعية  وأفالم  وإعالنات 

وصحافة إلكترونية.

 .-.املقر االجتماعي.:.تجزئة الرضا،.

5قم.44.الطابق الثاني،.الشقة 5قم.4،.

املحمدية.

4.-.املدة.:.99.سنة.

1.-.5أ1 املال.:.00.000).د5هم.

6.-.الشركاء.:

السيد كمال عصامي.000).حصة.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير. .- .7

كمال عصامي كمسير وحيد للشركة.

الشركة. وتتعامل  محدودة  غير  ملدة 

املعامالت. من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيد. مستقل  بإمضاء. املصرفية 

كمال عصامي ملدة غير محددة.

8.-.السنة املالية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

بعد إزالة.%5  .: توزيع األ5باح. .- .9

بي2. الشاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء.حسب حصص كل واحد منهم.

تم. .: القانوني. اإليداع  .- .(0

تحت. باملحمدية  التجا5ية  باملحكمة 

5قم.2109 .
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KIT ACCESSOIRES
SARL AU

بتا5يخ.  بمقت�سى عقد عرفي حر5 

الشيضاء. بالدا5  .2022 ديسمبر. .2 
تقر5 ما يلي.:

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى.

0 ،.زنقة محمد حديقي فضاء.مكتب.

األ5�سي،. الطابق  .،206 مكتب. ه0 .
املعا5يف،.الدا5 الشيضاء.

تحديث القانو2 األسا�سي للشركة.
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5.
فبراير. 202  .21 بتا5يخ.  الشيضاء.

تحت 5قم.8 8116.
305 P

NATURE’S PATH
SARL AU

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

الشيضاء. بالدا5  .2022 أكتوبر. . (
تقر5 ما يلي.:

من. ابتداء. للشركة  فسخ مسشق 
تا5يخ.) .أكتوبر.2022.

بنجلو2. صوفيا  السيدة  تعيي2 
كمصفي للشركة.

املقر. هو  التصفية  محل 

االجتماعي للشركة.:.زاوية زنقة أحمد.

إقامة. انز5ا2،. بير  وشا5ع  الجوما5ي 
اية.4،.الطابق.4،.5قم.2)،.الدا5 الشيضاء.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
تحت. يناير. 202. بتا5يخ. . الشيضاء.

5قم.812947.
306 P

CASA SEMELLE
SARL

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

تقر5. بالدا5 الشيضاء. فبراير. 202. .9
ما يلي.:

اخويلي. بن  حميد  السيد  قام 

8400.حصة اجتماعية التي. بتفويت.

يملكها في الشركة لفائدة السيد عزيز.
بن اخويلي.
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لتصشح. القانوني  الشكل  تحويل 

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

عزيز. السيد  أ2  على  التأكيد 

غير. ملدة  للشركة  مسير  اخويلي  بن 
محدودة.

تتعامل الشركة مع جميع األبناك.

واملؤسسات املصرفية بإمضاء.السيد.
عزيز بن اخويلي ملدة غير محدودة.

األسا�سي. القانو2  صياغة  إعادة 
للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5.
فبراير. 202  .2( بتا5يخ.  الشيضاء.

تحت 5قم.21 819.  
307 P

EVE SEMELLE
SARL AU

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

تقر5. بالدا5 الشيضاء. يناير. 202. .(7
ما يلي.:

استقالة السيد عزيز بن اخويلي.

من تسيير الشركة مع تعيي2 السيد.

جديد. كمسير  اخويلي  بن  أيمن 
للشركة ملدة غير محدودة.

تتعامل الشركة مع جميع األبناك.

واملؤسسات املصرفية بإمضاء.السيد.

عزيز بن اخويلي أو السيد أيمن بن.
اخويلي ملدة غير محدودة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا5ية بالدا5.
فبراير. 202  .(1 بتا5يخ.  الشيضاء.

تحت 5قم.4 8188.  
308 P

CASA SEMELLE
SARL

بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي حر5 

الشيضاء. بالدا5  .2022 ديسمبر. .28

تقر5 ما يلي.:

اخويلي. بن  املعطي  السيد  قام 

1600.حصة اجتماعية التي. بتفويت.

يملكها في الشركة لفائدة السيد عزيز.

بن اخويلي.

تحديث القانو2 األسا�سي للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

بالدا5 الشيضاء.بتا5يخ.6.فبراير. 202 

تحت 5قم.09 817. 
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ديوا2 األستاذ فؤاد العلمي

موثق بالدا5 الشيضاء

 STE IMMOBILIERE VILLA
LA ROSE

 الشركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 200.000 د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 

املشو5 9، زنقة فا5سوفيا

تفويت حصص اجتماعية
حر5. توثيقي  عقد  بمقت�سى  .- .(

من طرف األستاذ فؤاد العلمي،.موثق.

بالدا5 الشيضاء.بتا5يخ.24.يونيو.)202 

السيد بن جلو2 عشد العالي شريك في.

 STE.الشركة ذات املسؤولية محدودة

 IMMOBILIERE VILLA LA ROSE

ومقرها. د5هم  .200.000 5أسمالها.

االجتماعي بالدا5 الشيضاء،.املشو9.5،.

زنقة فا5سوفيا.

فوت كل حصصه.222.حصة إلى.

السيدة بن جلو2 هدى والسيدة بن.

جلو2 لينة كما يلي.:

 ((( هدى. جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛

 ((( لينة. جلو2  بن  السيدة 

حصة.

تم. لألسهم،. التحويل  هذا  بعد 

على. املذكو5ة  األسهم  تخصيص 

النحو التالي.:

سعيد. 9))  جلو2  بن  السيد 

حصة.؛

السيد بن جلو2 كريم.2 2.حصة.؛

 ((( سكينة. جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛

 (67 هدى. جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛

السيدة بن جلو2 لينة.66).حصة.؛

السيدة بن جلو2 ميا.))).حصة.؛

السيدة صميلي نادية.20.حصة.؛

مجموع الحصص.2000.حصة.

تم تأكيد السيد بن جلو2 سعيد.

كمدير وحيد للشركة املذكو5ة لفترة.

غير محدودة.

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 أكتوبر. .27 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.816 84.

لإليداع والنشر

األستاذ العلمي

310 P

ديوا2 األستاذ فؤاد العلمي

موثق بالدا5 الشيضاء

 STE IMMOBILIERE VILLA
LA ROSE

 الشركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 200.000 د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 

املشو5 9، زنقة فا5سوفيا

تفويت حصص اجتماعية
حر5. توثيقي  عقد  بمقت�سى  .- .(

من طرف األستاذ فؤاد العلمي،.موثق.

 202( 6.يوليو. بالدا5 الشيضاء.بتا5يخ.

في. شريك  كريم  جلو2  بن  السيد 

 STE.الشركة ذات املسؤولية محدودة

 IMMOBILIERE VILLA LA ROSE

ومقرها. د5هم  .200.000 5أسمالها.

االجتماعي بالدا5 الشيضاء،.املشو9.5،.

زنقة فا5سوفيا.

فوت كل حصصه.2 2.حصة إلى.

السيدة بن جلو2 هدى والسيدة بن.

جلو2 لينة كما يلي.:

السيدة بن جلو2 هدى.19.حصة.؛

السيدة بن جلو2 لينة.19.حصة.؛

السيدة بن جلو2 ميا.4)).حصة.

تم. لألسهم،. التحويل  هذا  بعد 

على. املذكو5ة  األسهم  تخصيص 

النحو التالي.:

سعيد. 9))  جلو2  بن  السيد 

حصة.؛

 ((( سكينة. جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛

 226 هدى. جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛

السيدة بن جلو2 لينة.221.حصة.؛

السيدة بن جلو2 ميا.221.حصة.؛

السيدة صميلي نادية.20.حصة.؛

مجموع الحصص.2000.حصة.

تم تأكيد السيد بن جلو2 سعيد.

كمدير وحيد للشركة املذكو5ة لفترة.

غير محدودة.

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 أكتوبر. .27 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.811 84.

لإليداع والنشر

األستاذ العلمي
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ديوا2 األستاذ فؤاد العلمي

موثق بالدا5 الشيضاء

 STE IMMOBILIERE VILLA
LA ROSE

 الشركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 200.000 د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 

املشو5 9، زنقة فا5سوفيا

تفويت حصص اجتماعية
حر5. توثيقي  عقد  بمقت�سى  .- .(

من طرف األستاذ فؤاد العلمي،.موثق.

ديسمبر. .22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5 

سكينة. جلو2  بن  السيدة  .202(

املسؤولية. ذات  الشركة  في  شريكة 

 STE IMMOBILIERE محدودة.
VILLA LA ROSE.5أسمالها.200.000 

بالدا5. االجتماعي  ومقرها  د5هم 
الشيضاء،.املشو9.5،.زنقة فا5سوفيا.

حصة. .((( كل حصصها. فوتت 

إلى السيدة بن جلو2 هدى والسيدة.

بن جلو2 لينة والسيدة بن جلو2 ميا.

كما يلي.:
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السيدة بن جلو2 هدى.7 .حصة.؛

السيدة بن جلو2 لينة.7 .حصة.؛

السيدة بن جلو2 ميا.7 .حصة.

تم. لألسهم،. التحويل  هذا  بعد 

على. املذكو5ة  األسهم  تخصيص 

النحو التالي.:
سعيد. 9))  جلو2  بن  السيد 

حصة.؛
هدى. 26  جلو2  بن  السيدة 

حصة.؛
السيدة بن جلو2 لينة.262.حصة.؛
السيدة بن جلو2 ميا.262.حصة.؛
السيدة صميلي نادية.20.حصة.؛
مجموع الحصص.2000.حصة.

تم تأكيد السيد بن جلو2 سعيد.

كمدير وحيد للشركة املذكو5ة لفترة.
غير محدودة.

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 أكتوبر. .27 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.814 84.
لإليداع والنشر

األستاذ العلمي.

312 P

محطة جبل تيشكا
ش.ذ.م.م.

 Société  « STATION.JEBAL »
TICHKA» S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
5أسمالها 2.294.000 دهم

مقرها الرئي�سي بمراكش 6) طريق 
الشويطر جماعة الويدا2 سيدي 

يوسف بن علي
).-.بمقـت�سى محضر الجمع العام.
االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء.
تم االتفاق. فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

باإلجماع على النقاط التالية.:
فسخ عقد تسيير مقهى بالترا�سي.

التشطيب على عنصر من غرض.

الشركة. غرض  وتمديد  الشركة 

بقالة. حمام،. استغالل  .: بإضافة.

وإصالحها،. اإلطا5ات  بيع  ومطعم،.

األموال. تحويل  مجال  في  وسيط 

معامالت. وإجراء. املالية  والخدمات 

الدفع..

2.-.تم اإليداع الـقانونـي لدى كتابة.

الضشط باملحكمة التجا5ية بمراكش،.

عدد. تحت  بتا5يخ. 02/202/ 2.

 .(41 (8

 .-.تم تقـييـد التغيرات واالضافات.

بالسجل التجـا5ي لدى كتابة الضشط.

بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية  باملحكمة 

 02/202/ 2.تحت عدد.2129.

للخالصة و اإلشها5

313 P

STE JARDIN ASARAG

 SARL A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة لشريك واحد

مؤ5خ.. عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد. بتزنيت  .2022 شتنبر. .(1 بتا5يخ.

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل. والتي  واحد  لشريك  محدودة 

الخصائص التالية.:

 STE JARDIN .: التسمية.

 .ASARAG SARL A.U

الهدف االجتماعي.:.دا5 الضيافة....

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

أفقير بشرى.00.000).د5هم.

99.سنة. :.مدة عمر الشركة. املدة.

من تا5يخ تأسيسها النهائي.

حمام. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

النجاح ميرلفت،.سيدي إفني.

تم تعيي2 السيدة أفقير. التسيير:.

غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  بشرى 

محدودة.

اإليداع القانوني.:..تم إيداع امللف.

القانوني بمكتب الضشط لدى املحكمة.

   76/2022 5قم. بتزنيت  االبتدائية 

بتا5يخ.0/09/2022 .

314 P

شركة بويلد طوب ترافو
ش.م.م 

BUILDTOP.TRAVAUX   S.A.R.L
5أسمالها االجتماعي : 600.000 د5هم
املقر اإلجتماعي  : الطابق األ5�سي 

5قم 92) حرف E مسيرة 2 - مراكش
تعيي2 مسير للشركة

تعديل الفصل )1)) الخامس عشر 
من قانو2 الشركة املتعلق بالتسيير

العـام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقـد يوم. 202/)6/0)  

قر5 ما يلي.:
صادق الجمع العـام للشركة على.
محمد. ز5وقي  السيد  تعيي2  إعادة 
غير. لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
.وعلـــى إثـــر هـــــذا تم تعـــديل الفصل.
القانــــو2. من  .((1( عشر. الخامس 
ترافو.. طوب  بويلد  لشركة  األسا�سي 

ش.م.م.
اإليـــــــــــداع. تــم  .: القانوني. اإليداع 
التجا5ية. املحكمـة  لدى  القانـونـــــــــــــــــي 
بمراكش بتـــا5يخ. 02/202/ 0.تحت.

5قم..4)444).
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش

315 P

STE SOTRAGGLOS
SARL

RC.N° 11627
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير. .20 االستثنائي املنعقد بتا5يخ.

 202.بمقر الشركة تقر5 ما يلي.:
).-.إضافة النشاط للشركة.:.نقل.

الشضائع للغير.
األسا�سي. القانو2  تحيي2  .- .2

للشركة.
القانوني. اإليداع  تم  .: اإليداع.
التجا5ية. باملحكمة  الضشط  بكتابة 
االبتدائية بالرشيدية في فاتح ما15.

 202.تحت 5قم.08)/ 202.
316 P

CLEAN AND FOOD

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

محر5. عرفي  سند  بمقت�سى 

فقد. .2022 ديسمبر. .(6 في. بالرباط 

أنشأت شركة ذات مسؤولية محدودة.

بشريك وحيد والتي تتصف كالتالي.:

.CLEAN AND FOOD.:.التسمية

الهدف.:.ممول الحفالت

معد الحفالت.

شا5ع. .،24 5قم. .: املقر االجتماعي.

الرشاد. حي  محمد  سيدي  األمير 

القرية سال.

سنة تنطلق من يوم. .99 .: الفترة.

التأسيس أي من تا5يخ وضع السجل.

التجا5ي.

 (00.000 .: االجتماعي. الرأسمال 

حصة من. .(000 إلى. د5هم مقسمة 

الواحدة. للحصة  د5هم  .(00 فئة.

موزعة كالتالي.:

 (000 .: بالكناوي. السيدة سعاد 

حصة.

التسيير. مهمة  يتولى  .: التسيير.

السيدة سعاد بالكناوي.

فاتح. من  .: االجتماعية. السنة 

سنة. كل  من  ديسمبر  . ( إلى. يناير 

ماعدا السنة األولى تبتدئ من تا5يخ.

التسجيل.

اإلنجاز. لتكوين  .5% .: األ5باح.

القانوني والحاصل يشقى 5هن إشا5ة.

الجمع العام.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

الضشط. كتابة  لدى  القانوني 

 22 يوم. بسال  االبتدائية  باملحكمة 

فبراير. 202،.تحت 5قم.6)406،.وتم.

تسجيل الشركة بالسجل االبتدائية.

بسال تحت 5قم.))71 .

املسير

317 P
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COMAR ALU شركة كومار إلى
ش.م.م.

حل مسشق للشركة
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. االستثنائي املنعقد بتا5يخ. ).

 202.تقر5 مايلي.:

إلي. كوما5  لشركة  املسشق  الحل 

COMAR ALU.شركة ذات املسؤولية.

املحدودة.

التزاماته. وتحديد  املصفي  تعيي2 

وسلطاته.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالرباط 

تحت 5قم اإليداع.) 7  ).

318 P

 STEPHEN HOLDING
INTARNATIONAL
ش.م.م. بشريك وحيد

تأسيس
عرفي. أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. .(1 بتا5يخ. بالرباط  مسجل 

ذات. تأسيس شركة  تم  قد  .،202 

وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تتوفر على الخصائص التالية.:

التسمية التجا5ية للشركة:.

 STEPHEN HOLDING

.INTARNATIONAL

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي.:.املتاجرة بمواد.

ومعدات ذت الصلة بقطاع الحالقة.

والتجميل.

.NOGOCE.املشادالت التجا5ية

التصدير واالستيراد.

د5هم. .(0.000 .: 5أسمال الشركة.

مقسمة إلى.00).حصة من فئة.00) 

د5هم للحصة الواحدة

 ONYEDIKACHUKW السيد.

STEPHEN CHIKEZIE : 00).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

1).شا5ع األبطال. الرباط،. .: املقر.

شقة.4.أكدال.

السيد. .: املسيرا2.

 ONYEDIKACHUKW STEPHEN

الحامل لجواز سفر 5قم. .CHIKEZIE

A((4 4447.ملدة غير محددة.

تم. التجا5ي  بالسجل  التقييد 

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   باملحكمة 

2.ما15. 202.تحت 5قم. 78  ).

319 P

 SOCIETE BAND
CONSTRUCTION

SARL AU

املقر التجا5ي : شا5ع عشد املومن 
5قم ب 9 مركز التجا5ي املامو2 

حسا2 ، الرباط

العام. الجمع  ملحضر  تشعا 

ماي. .29 بتا5يخ. للشركاء. االستثنائي 

بتا5يخ الرباط  في  املسجل  .،20(7 

2.يونيو.7)20.تقر5 مايلي.:

للشركة. االجتماعي  املقر  تغيير 

من شا5ع عشد املومن 5قم ب.9.مركز.

الرباط. حسا2،. املامو2  التجا5ي 

النهضة. حي  الجديد  بير  . 8 5قم. إلى 

العيايدة سال.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  .20(7 يونيو. .(2 بتا5يخ.

.(2909 

320 P

CELY INDUSTORE
SARL AU

5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : العما5ة 27 الطابق 

الثاني الشقة 5قم 6 تجزئة السعادة، 

عي2 عتيق، تما5ة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة. تم  فبراير. 202،. .7

 CELY INDUSTORE اسم. تحمل 

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و..تتوفر على املميزات.

التالية.:

 27 العما5ة. .: االجتماعي. املقر 

تجزئة. .6 الشقة 5قم. الثاني  الطابق 

السعادة عي2 عتيق،.تما5ة.

الهدف االجتماعي.:.مقاول أشغال.

مختلفة او الشناء.

بيع مواد الشناء.

مدة االستمرا5.:.99.سنة.
د5هم. .(00.000 .: املال. 5أ1 

مقسم إلى.000).حصة من فئة.00) 

د5هم موزع كما يلي.:

السيد ايدا5 الهاللي.000).حصة.

تم تعيي2 السيد ايدا5. .: التسيير.

الهاللي كمسير للشركة ملدة غيرزمنية.

غير محدودة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

لتكوين. بعد اقتطاع.5%. .: األ5باح.

يوزع. القانوني  االحتياط  صندوق 

الشاقي على الشركاء.حسب حصصهم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

السجل. تحت  بتما5ة  االبتدائية 

التجا5ي 5قم. 812 )

321 P

COMPTABILITE FISCALITE

شركة البرغيزي لألعمال 
والخدمات

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

حي كمال الدين 2، أوالد تايمة، 

إقليم تا5ودانت

بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة.

يناير. 202  . 0 بتا5يخ. تايمة  أوالد 

بتا5يخ. تا5ودانت  بمدينة  ومسجل 

القانو2. وضع  تم  يناير. 202. . (

املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز.

بالخاصيات اآلتية.:

شركة. .: االجتماعي. التسمية 

البرغيزي لألعمال والخدمات ش.م.م..

ذات الشريك الوحيد.

الشركاء.:.السيد البرغيزي محمد.

في. مقاول  .: االجتماعي. الغرض 

األشغال املختلفة.

واالتجا5. توزيع  بيع،. شراء،.

نصف الجملة والتقسيط. بالجملة،.

لجميع مواد الشناء.

استغالل املقالع.

اإلنعاش العقا5ي.

التجا5ة بصفة عامة.

االستيراد والتصدير.

:.حي كمال الدين. املقر االجتماعي.

2،.اوالد تايمة،.إقليم تا5ودانت.

في. الشركة  مدة  حددت  .:  املدة.

التأسيس. يوم  من  ابتداء. سنة  .99

النهائي للشركة.

5أ1 املال.:.حدد 5أ1 املال في مشلغ.

 1000 إلى. مقسم  د5هم  .100.000

00).د5هم. حصة اجتماعية من فئة.

وموزع على الشكل اآلتي.:

 1000 .: محمد. البرغيزي  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع.:.1000.حصة اجتماعية.

البرغيزي. السيد  عي2  .: التسيير.

وذلك. للشركة  وحيد  كمسير  محمد 

ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية.:.تبتدأ في فاتح.

ديسمبر واستثناء. . ( يناير وتنتهي في.

األولى. االجتماعية  السنة  تبتدأ 

بالسجل. الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجا5ي.

كافة. خصم  بعد  .: األ5باح.

التكاليف القانونية وكذا املنصوص.

عليها في القانو2 األسا�سي يوزع الشاقي.

على الشركاء.نسشة حصصهم في 5أ1.

املال االجتماعي للشركة.:

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بتا5ودانت يوم.27.فبراير. 202.تحت.

5قم.4 ).
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بالسجل. الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

بتا5ودانت يوم.27.فبراير. 202.تحت.

5قم.91 9.

ملخص من أجل النشر

322 P

COMPTABILITE FISCALITE

PHYTO SH
ش.م.م.

شا5ع الحسن الثاني، تجزئة كمال 

الدين 2، بقعة 5قم 40 مجموعة 6، 

أوالد تايمة، إقليم تا5ودانت

الزيادة في 5أ1 املال االجتماعي 
من 00.000  د5هم إلى 400.000 

د5هم
بمقت�سى محضر مداوالت الجمع.

شركة. لشركاء. االستثنائي  العام 

يوم. املنعقد  ش.م.م.. .PHYTO SH 

الشركاء. قر5  فبراير. 202،. .6

املال. 5أ1  في  الزيادة  وباإلجماع 

مشلغ. في  حاليا  املحدد  االجتماعي 

قد5ه. بمشلغ  د5هم  . 00.000

د5هم ليصشح الرأ1 املال. .(00.000

وذلك. د5هم  .400.000 هو. الجديد 

000).حصة اجتماعية من. بإصدا5.

فئة.00).د5هم تم االكتتاب فيها نقدا.

عن طريق..الشركاء.اآلتية أسماؤهم.:

 10.000 .: سامي. سديد  السيد 

د5هم.

 10.000 .: حميد. سديد  السيد 

د5هم.

املجموع.:.00.000).د5هم.

املادة. تعديل  تم  ذلك  إثر  وعلى 

األسا�سي. القانو2  من  السابعة 

للشركة.

املال. 5أ1  .: السابع. الفصل 

االجتماعي.

للشركة. االجتماعي  املال  5أ1 

محدد في مشلغ.400.000.د5هم مقسم.

حصة اجتماعية من فئة. .4000 إلى.

00).د5هم موزعة على الشكل اآلتي.:

السيد سديد سامي.:.2000.حصة.

اجتماعية.

السيد سديد حميد.:.2000.حصة.

اجتماعية.

املجموع.:.4000.حصة اجتماعية.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بتا5ودانت يوم. 2.فبراير. 202.تحت.

5قم.28).

ملخص من أجل النشر

323 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 5وزا 5قم. .القنيطرة

تعديالت قانونية
ملداك ترانس 

حر5. عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. 202  .9 بتا5يخ. بالقنيطرة 

قر5. فبراير. 202. .9 واملسجل بتا5يخ.

مساهم شركة ملداك ترانس مايلي.:

االجتماعي. النشاط  توسيع 

للشركة.

قانو2. من  الشند. . تعديل 

الشركات.

باملحكمة. تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم. 8 .94.

لإلشا5ة والتنبيه

324 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 5وزا 5قم. .القنيطرة

اندر لوك هوم 
تعديالت قانونية

حر5. عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 ديسمبر. بالقنيطرة بتا5يخ. 2.

قر5. يناير. 202. .9 بتا5يخ. واملسجل 

مساهموا شركة اند5 لوك هوم مايلي:

تغيير تسمية للشركة.
قانو2. من  .2 الشند. تعديل 

الشركات.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.20.فبراير.

 202.تحت 5قم.94.404.

لإلشا5ة والتنبيه

325 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم التجا5ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 5وزا 5قم. .القنيطرة

ديامنتس ستار 
تعديالت قانونية

حر5. عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 ديسمبر. بالقنيطرة بتا5يخ. 2.

قر5. يناير. 202. .21 بتا5يخ. واملسجل 

مساهموا شركة ديامنتس ستا5 مايلي.:

تغيير املقر االجتماعي للشركة.
قانو2. من  .4 الشند. تعديل 

الشركات.

باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.4).فبراير.

 202.تحت 5قم.29 94.

لإلشا5ة والتنبيه

326 P

RAFEX
SARL AU

إنشاء. تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 RAFEX لشركة. األسا�سي  القانو2 

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف كما يلي.:

.RAFEX.:.اسمها

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
زنقة د5عة. .،1 .: مقرها االجتماعي.

 1 5قم. شقة  الزهراء. فاطمة  إقامة 

أكدال الرباط.

هدفها.:.تسليم الطرود،.تكوين.

يوم. من  تبتدأ  سنة  .99 .: أمدها.

تسجيل الشركة في السجل التجا5ي.

التسيير.:.يسير الشركة السيد بد5.

الدين 5افعي،.املزداد بتا5يخ.1.نوفمبر.

التعريف. لشطاقة  الحامل  .،(987

الوطنية 5قم.AA22612،.القاطن حي.

املنزه 5قم.762.ح ي م الرباط.

كل. في  الشركة  تلتزم  .: اإلمضاء.

املسير. بإمضاء. معامالتها  يخص  ما 

الوحيد السيد بد5 الدين 5افعي.

5أسمالها.:.00.000).د5هم موزعة.

بقيمة. اجتماعية  حصة  .(000 إلى.

00).د5هم للواحدة،.كما يلي.:

الدين. بد5  للسيد  حصة  .(000

5افعي.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

شهر. متم  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

ديسمبر من كل سنة استثنائيا األولى.

الشركة. تأسيس  تا5يخ  ستبتدئ من 

السنة. من  ديسمبر  . ( في. وتنتهي 

الجا5ية.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

التجا5ية. املحكمة  لدى  القانوني 

ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالرباط 

تحت سجل تجا5ي 5قم.66799).

للتلخيص والنشر

املسير

327 P

HR DIGIT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : شا5ع الحسن األول 

مشنى العدل 5قم 9) شقة 1 مكنا1

فسخ مسشق للشركة
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد. الوحيد  للشريك  االستثنائي 

 2022 ديسمبر. . ( بتا5يخ. بمكنا1 

للشركة املذكو5ة اعاله،.تقر5 مايلي.:

الفسخ املسشق للشركة ابتداء.من.

) .ديسمبر.2022.
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عزيز. الحضري  السيد  تعيي2 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

5قم.D6(4686.كمصفي للشركة.

باملقر. التصفية  مقر  حدد 

الحسن. شا5ع  للشركة،. االجتماعي 

 1 9).شقة. األول،.عما5ة العدل 5قم.

مكنا1.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا5ية بمكنا1.

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.(72(

للخالصة والنشر.

328 P

لوناريد

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

قانو2. وضع  تم  .2022 أكتوبر. .2(

األسا�سي للشركة على النحو التالي.:

الشريك. ذات  لونا5يد  .: التسمية.

الوحيد.

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

اإلعالميات. .: االجتماعي. املوضوع 

واإلصالح واالستيراد.

زنقة. .،14 .: االجتماعي. مقرها 

تانسيفت شقة 5قم.).أكدال الرباط.

 (00.000 .: االجتماعي. 5أسمالها 

د5هم مرقمة من طرف مغا5بة ذاتيي2.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير إلى.) .ديسمبر.

كعاش. قمر  السدية  .: املسيرا2.

مسيرا2. 5�سى  فضيلي  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. ). بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 7)  ).

329 P

 RACH POUR LES

 FOURNITURES ET

TRAVAUX DIVERS

SARL

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. بتما5ة،. فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

إنجاز القانو2 األسا�سي لشركة ذات.

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي.:

 RACH POUR LES .: التسمية.

 FOURNITURES ET TRAVAUX

.DIVERS

أشغال. .: االجتماعية. األهداف 

العمليات. كل  عامة  بصفة  مختلفة 

والعقا5ية. والصناعية  التجا5ية 

بنشاط. عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في.

تنمية الشركة.

تاجر أثاث ومعدات مكتبية.

وصحة. املستشفيات  لوازم 

األسنا2.

استيراد. التجا5ة  أنواع  جميع 

وتصدير.

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

مقسمة إلى.000).حصة من فئة.00) 

د5هم للحصة الواحدة في ملكية.:

 100 .: الشنتوفي. 5حال  السيد 

حصة.

 100 .: الحوزي. 5شيد  السيد 

حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

تجزئة. .2 املحل. .: املقر االجتماعي.

24.هكتا5 سكتو5.6.5قم.4).تما5ة.

السيد الشنتوفي 5حال. .: التسيير.

ملدة غير محددة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة.

تا5يخ. من  تبتدئ  األولى  ماعدا 

التسجيل.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة.

اإليداع. 5قم  تما5ة  في  االبتدائية 

D(0021.الشركة سجلت في السجل.

االبتدائية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

يوم .(28487 5قم. تحت  تما5ة   في 

 2.فبراير. 202.

330 P

 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ANAFDA

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 000.000.) د5هم

املقر االجتماعي : دوا5 القيد طريق 

آسفي كلم 2) جماعة حربل قيادة 

الشو5 سايشة، مراكش

5قم السجل التجا5ي : 07)1)

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط بتا5يخ.8.فبراير. 202.مسجل.

قر5. فبراير. 202. .(0 تا5يخ. تحت 

مايلي.:

املوبا5كي. السيد  حصص  تفويت 

عشد الحق للسيد ابراهيم واملتمثل في.

0000).حصة.

عشد. املوبا5كي  السيد  استقالة 

الحق من منصشه كمسير.

تعيي2 السيد بالل ابراهيم مسير.

للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(414 0

331 P

PATIENCE IMP
SARL AU

تأسيس
الصفة القانونية.:.ش.م.م.ش.و.

 (4 .: تا5يخ تسجيل العقد العرفي.

فبراير. 202.بالرباط.

التصدير. .: االجتماعي. الهدف 

واالستيراد،.التجا5ة.

د5هم. .(0.000 .: 5أسمال الشركة.

مقسمة إلى.00).حصة من فئة.00) 

للشريك. الواحدة  للحصة  د5هم 

الوحيد على الشكل التالي.:

السيد البشير عشاد.:.00).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

) .ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر االجتماعي.

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسا2. .8

الرباط.

التسيير.:.السيد البشير عشاد.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

باملحكمة التجا5ية بالرباط.66499).

332 P

 SOCIETE NOUVELLE

TRAVAUX BATIMENT

OMARI (SNTBO(

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

العام. الجمع  ملحضر  طشقا 

االستثنائي املنعقد في.7.فبراير. 202 

 SOCIETE NOUVELLE لشركة.

 TRAVAUX BATIMENT OMARI

.(SNTBO( SARL

5أسمال الشركة.:.100.000.د5هم.

فئة. من  حصة  .1000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

بالرباط.:.9)0) ).

تقر5 مايلي.:

من. الشركة  5أسمال  من  الرفع 

إلى. .100.000 خمس مئة ألف د5هم.

ثالثة ماليي2 د5هم.000.000. ..حيث.

مئة. وخمس  مليوني2  إضافة  تمت 

ألف د5هم.2.100.000.د5هم.
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تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجا5ية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

2.ما15. 202.تحت 5قم. بالرباط في.
.(  7 1

333 P

وكالة النعيمي للسياحة والسفر
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

 9، تجزئة حشيشة، شا5ع وادي 
الدو5ة الطابق الثاني، ليساسفة، 

الدا5 الشيضاء
السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء 5قم 

27 69 
تغيير اسم الشركة

طشقا للقرا5 املؤ5خ بالدا5 الشيضاء.

الشريك. قر5  فبراير. 202،. .(1 في.

الوحيد السيد عشد الغاني اإلد5ي�سي،.
مايلي.:

من. الشركة  اسم  تغيير 
 CONFORTABLE.كونفو5طابل تريب
للسياحة. النعيمي  وكالة  إلى  .TRIP
 AGENCE NAAIMI DE والسفر.

.TOURISME ET DE VOYAGE
القانو2. من  الفصل. . تغيير 

األسا�سي للشركة.
كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
2.ما15. 202.تحت. الشيضاء.بتا5يخ.

5قم.12))86.
من أجل التلخيص واإلشها5

املسير

334 P

3CIP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 210.000 د5هم

مقرها : قطاع «د» تجزئة 5قم 229) 

الحي الصناعي حي الرحمة

السجل التجا5ي : 007) سال

بمقت�سى الجمع العام غير العادي.

.،202( نوفمبر. .(1 بتا5يخ. املنعقد 

تقر5 ما يلي.:

-.أخذ الجمع العام علما بوفاة. .(

بتا5يخ. السيد محمد حمي،. املرحوم 

توزيع. وتقر5  .،202( أكتوبر. .22

.، CIP شركة. برأسمال  حصصه 

املتمثلة في.210).حصة،.بثمن أصلي.

لذوي الحقوق،. د5هم للحصة،. .(00
كما يلي.:

  47 .: حمي. علي  محمد  السيد 
حصة.

  47 .: حمي. اسماعيل  السيد 
حصة.

 (7 .: حمي. احسا2  السيدة 
حصة.

السيدة سكينة حمي.:. 7).حصة.

السيدة زينب بلغازي.:.209.حصة.
علما. العام  الجمع  أحيط  .- .(
بتبرع السيدة زينب بلغازي بحصصها.
 209 من. املتكونة  .، CIP بشركة.

حصة،.وفق النسب اآلتية.:
 70 .: حمي. علي  محمد  السيد 

حصة.
السيد اسماعيل حمي.:.70.حصة.
السيدة احسا2 حمي.:.4 .حصة.
السيدة سكينة حمي.:.1 .حصة.

وقد وافق الجمع العام على عملية.

التبرع بي2 األحياء.هاته،.وصادق على.

حمي،. علي  محمد  السيد  من  كل 

السيدة. حمي،. اسماعيل  السيد 

احسا2 حمي والسيدة سكينة حمي،.
كشركاء.جدد بالشركة.

5أسمال. بلغ  لذلك،. وكنتيجة 

مقسم. د5هم،. .210.000 الشركة.

د5هم. .(00 بقيمة. حصة،. .2100 إلى.

مدفوعة بالكامل وموزعة. لكل منها،.
كالتالي.:

 4(7 .: حمي. علي  محمد  السيد 
حصة.

 4(7 .: حمي. اسماعيل  السيد 
حصة.

 208 .: حمي. احسا2  السيدة 
حصة.

السيدة سكينة حمي.:.208.حصة.
 621 .: الرحيم حمي. السيد عشد 

حصة.

السيد 5ضوا2 دينية.:.621.حصة.

 .-.قر5 الجمع العام تعيي2 السيد.

محمد علي حمي مسير وحيد لشركة.

وقد وافق. لفترة غير محدودة،. . CIP

السيد محمد علي حمي على تعيينه.

كمسير جديد للشركة.

قر5 الجمع العام تحيي2 عام. .- .4

للنظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بسال  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.8)2.

335 P

BMYO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد )في طو5 التصفية)

عنوا2 مقرها االجتماعي 6 زنقة 

ضاية عوة الطابق الرابع 5قم الشقة 

6) أكدال الرباط

5قم التقييد في السجل التجا5ي

(18219

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

2022.تقر5 حل. 22.فبراير. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 BMYO SERVICE الوحيد. الشريك 

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

زنقة. .6 االجتماعي. مقرها  وعنوا2 

ضاية عوة الطابق الرابع 5قم الشقة.

ليس. .: نتيجة ل. أكدال الرباط،. .(6

هناك أي نشاط يذكر.

زنقة. .6 ب. التصفية  مقر  وحدد 

ضاية عوة الطابق الرابع 5قم الشقة.

6).أكدال الرباط.

وعينت السيدة أم كلثوم الشخا5ي.

حي. فلو5نسا  زنقة  . 2 وعنوانها.

املحيط الرباط كمصفية للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بالرباط بتا5يخ فاتح ما15.

 202.تحت 5قم.688  ).

336 P

TT FORMA
تأسيس

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس. تم  قد  فبراير. 202. .2(  

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص.

التالية.:

.TT FORMA.:.التسمية

االستشا5ات. .: االجتماعي. الهدف 

اإلدا5ية.+.تنظيم الفعاليات.+.تجا5ة.

+.تصدير واستيراد.

5أسمال الشركة.:.0.000).د5هم.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

 4 شقة. تما5ة  .: االجتماعي. املقر 

الطابق.).إقامة قاد5 مر1 الخير.

التسيير.:.فوزي مليكة.

اإليداع القانوني.:.2.ما15. 202.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.: بتما5ة. االبتدائية  باملحكمة 

.( 814(

337 P

ATLAS MULTI - TECH
  S.A.R.L

التأسيس
بموجب عقد عرفي بالرباط بتا5يخ.

تم تاسيس شركة. فبراير. 202. .(7

بالصفات. محدودة،. مسؤولية  ذات 

التالية..

التسمية.:.اطلس ميلتي.ـ.تيك.

تيك. عند  .: االجتماعي. املقر 

ايكيشمينت.:.عما5ة.0 ،.شقة.8،.زنقة.

موالي احمد الوكيلي حسا2.ـ.الرباط.

اشغال. .(( .: االجتماعي. الغرض 

الترصيص./.2).اشغال التكييف./. ) 

اعمال الشناء.واشغال مختلفة.

املدة.:.99.سنة.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

فئة. من  حصة  .(000 الى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة اكتتبت.

كالتالي.:
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السيد حسن عقيل.4  .حصة.
السيد العربي زهير.   .حصة.

السيد هشام بلخادير.   .حصة.
الشركة. تسيير  يتولى  .: التسيير.
هشام. والسيد  عقيل  السيد حسن 

بلخادير.
للشركة. القانوني  االيداع  تم 
يوم. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 
.،(  791 تحت 5قم. .02/0 /202 

5قم السجل التجا5ي.)6679).
338 P

STE CONSOMAMEK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

لشركة. يناير. 202. .27 في. املؤ5خ 

شركة. .«STE CONSOMAMEK»

بشريك. املحدودة  املسؤولية  ذات 
 (0( .1 .: االجتماعي. مقرها  واحد،.
جنا2. تجزئة  .( الشقة. .( الطابق.
مكنا2.1 10010.مكنا1 قد تقر5.:

 STE لشركة. املسشق  الحل 
.CONSOMAMEK

مليكة. عشير  السيدة  تعيي2 
مصفية للشركة.

مقر. في  التصفية  مقر  تثبيت 
الشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .20 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

728).5قم السجل.  202.تحت 5قم.
التجا5ي.)4784.

339 P

STE HOUSE AMAZONE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم
دوا5 اوالد منصو5 قشيلة اوالد عزيز 
جماعة موالي اد5يس اغشال الرماني
بمقت�سى عقد عرفي حر5 يوم.  
فبراير. 202.بسال تم تأسيس شركة.
بشريك. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية.:

 STE HOUSE .: التسمية.

.AMAZONE

مشروع. .: االجتماعي. الهدف 

سياحي بيئي.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(.000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.:

 (000 .: السيد شبشوبي 5ضوا2.

حصة.

اوالد. دوا5  .: االجتماعي. املقر 

جماعة. عزيز  اوالد  قشيلة  منصو5 

موالي اد5يس اغشال الرماني.

التسيير.:.شبشوبي 5ضوا2.

املدة.:.مدة الشركة.99.سنة.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

تحت. بالرماني  االبتدائية  باملحكمة 
5قم.1)4.

340 P

LOCAL DINER
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .(

يناير. 202،.قد تم. . ( بالرباط يوم.

املسؤولية. محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحمل الخصائص التالية.:

 LOCAL DINER .: التسمية.

ش.م.م.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

مقسمة على.000.).حصة بثمن.00) 

كلها. تكتتب  الواحدة  للحصة  د5هم 

وتحر5 كليا عند االكتتاب.

املقر االجتماعي.:.الطابق األ5�سي،.

قطاع. ،. .،6 5قم. الصنوبر  عما5ة 

حي الرياض،. .،21 5قم. شا5ع الكرم،.

الرباط.

في. استثما5  .: االجتماعي. الهدف 

الشاي. وصاالت  املقاهي  أنشطة 

الوجشات. تقديم  خدمات  . وجميع.

الكاملة والجماعية وتحضير الوجشات.

الخا5جية. والطلشات  الجاهزة 

ذي. نشاط  وأي  للمنازل  والتوصيل 

صلة.

العمليات. جميع  عامة  وبصفة 

التجا5ية والصناعية والطشية وششه.

الطشية والسياحية واملالية والحرفية.

والعقا5ية. واملنقولة  والز5اعية 

مشاشر. بشكل  املرتشطة   والخدمية 

أو غير مشاشر بغرض الشركة أو بأي.

صلة. ذات  أو  مماثلة  أخرى  أشياء.

تسهيل. ذلك.. تفعل  أ2  يحتمل  أو 

امتداده أو تطويره.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

تتضمن السنة. بشكل استثنائي،.

منذ. املنق�سي  الوقت  األولى  املالية 

تسجيل الشركة في السجل التجا5ي.

حتى.) .ديسمبر. 202.

التسيير.:.يسير الشركة كل من.:

القاطن. برادة،. عمر  السيد 

إقامة. .،( عما5ة إي الشقة. بالرباط،.

لشطاقة. الحامل  الطائرات،. الوفاء،.

.A6 87((.التعريف الوطنية 5قم

القاطن. برادة،. يوسف  السيد 

بالرباط،.حي الرياض،.قطاع.8،.إقامة.

الشقة. .،4 عما5ة. الرياض،. نسيم 

التعريف. لشطاقة  والحامل  .،1 5قم.

.AA(968(.الوطنية 5قم

بكتابة. تم  القانوني  اإليداع  .- .2

بالرباط. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

ما15. .2 يوم. .(6671( 5قم. تحت 

.202 
لإلشا5ة والنشر

املصلحة القانونية

341 P

JINAN DU NORD
ش.م.م

تفويت حصص اجتماعية
تعيي2 مسير جديد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

فبراير. 202  .9 بتا5يخ. املنعقد 

 JINAN DU» املسماة. للشركة 

NORD».ش.م.م 5أسمالها.400.000 

د5هم ومقرها االجتماعي حي العدير.

وزا2. .(2 الشقة. .2 إقامة نو5 عما5ة.

تقر5 ما يلي.:

اجتماعية. حصة  .2000 بيع. .- .(

من فئة.00).د5هم للحصة من طرف.

لفائدة. حاج علي  لواء. السيد طا5ق 

السيد احسا2 الو5دي.

لواء. طا5ق  السيد  استقالة  .- .2

حاج علي من وظيفته كمسير للشركة.

 .-.تعيي2 السيد احسا2 الو5دي.

حامل لشطاقة التعريف الوطنية 5قم.

للشركة. وحيد  مسير  .GM(  092

ملدة غير محدودة.

القانونية. الصيغة  تغيير  .- .4

محدودة. شركة  من  للشركة 

محدودة. شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية بشريك وحيد.

األسا�سي. القانو2  تحيي2  .- .1

للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بوزا2. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

. 81(

342 P

ALPHA RH
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانو2. .،2022 أكتوبر. .(8

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

بشريك وحيد الخصائص التالية.:

ش.م.م. .ALPHA RH .: التسمية.

بشريك وحيد.

الشناء. األشغال  مقاولة  .: الهدف.

املختلفة.

مقاولة نقل الشضائع.

بيع الشضائع املختلفة بالتقسيط.

شا5ع يوسف. .1 .: املقر االجتماعي.

ابن تاشفي2 الطابق الثاني إقامة.  

طنجة.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تأسيس الشركة.
00.000).د5هم مجزأ. 5أ1 املال.:.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. إلى.

محمد. السيد  اسم  في  كلها  محر5ة 

غازي.:.000).حصة.
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من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

غاية.) .ديسمبر من كل سنة.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

السيد محمد غازي ملدة غير محددة.

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األ5باح. تحديد  بعد  .: األ5باح.

لتكوين. .%5 تقتطع. الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 5قم. .2022 ديسمبر. بتا5يخ. 2.

5قم. التجا5ي  السجل  .260964

.(  40 

343 P

A.E TEROUAL
ش.م.م بشريك وحيد

تفويت حصص اجتماعية
تعيي2 مسير جديد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املنعقد بتا5يخ.6.فبراير. 202.الشركة.

ش.م.م   «A.E TEROUAL» املسماة.

 (0.000 5أسمالها  وحيد  بشريك 

د5هم ومقرها االجتماعي بمركز تروال 

اقليم وزا2، تقر5 ما يلي :

) - بيع 00) حصة اجتماعية من 

طرف  من  للحصة  د5هم   (00 فئة 

السيد محمد الصامت لفائدة السيد 

عصام الرا�سي.

محمد  السيد  استقالة   -  2

الصامت من وظيفته كمسير للشركة.

  - تعيي2 السيد عصام الرا�سي 

حامل لشطاقة التعريف الوطنية 5قم 

للشركة  وحيد  مسير   GM(68722

ملدة غير محدودة.

القانو2  ومالئمة  تحيي2   -  4

األسا�سي للشركة.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

بتطوا2. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .9 بتا5يخ.

. 849

344 P

SOMMET BAT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. وضع  تم  يناير. 202،. .(9

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي.:

 SOMMET BAT .: التسمية.

ش.م.م.

الشناء. األشغال  مقاولة  .: الهدف.

املختلفة.

منعش عقا5ي.

املقر االجتماعي.:.مركز عي2 بيضاء.

جماعة عي2 بيضاء.اقليم وزا2.

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

تأسيسها.

00.000).د5هم مجزأ. 5أ1 املال.:.

00).د5هم. 000).حصة من فئة. إلى.

الشكل. على  وموزعة  كلها  محر5ة 

التالي.:

السيد عشد الحميد املغا5ي.:.200 

حصة.

.: الحجامي. الصمد  عشد  السيد 

400.حصة.

السيد يسي2 املغا5ي.:.200.حصة.

السيد 5بيع املغا5ي.:.200.حصة.

املجموع.:.000).حصة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.

غاية.) .ديسمبر من كل سنة.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

السيدا2 عشد الحميد املغا5ي وعشد.

الصمد الحجامي ملدة غير محددة مع.

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األ5باح. تحديد  بعد  .: األ5باح.

لتكوين. .%5 تقتطع. الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

بوزا2. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

810 .السجل التجا5ي 5قم.2069.

345 P

TRANS FELLAK
ش.م.م بشريك وحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

يناير. 202  .(2 بتا5يخ. املنعقد 

.«TRANS FELLAK».للشركة املسماة

5أسمالها. وحيد  بشريك  ش.م.م 

االجتماعي. ومقرها  د5هم  .(00.000

تجزئة بن جلو2 حي الحدادين 5قم.

68.وزا2 تقر5 ما يلي.:

نقل مقر الشركة من.«تجزئة. .- .(

 68 5قم. الحدادين  حي  جلو2  بن 

العدير تجزئة اكرام. «حي  إلى. وزا2».

شا5ع عشد السالم بن املختا5 5قم.60 

وزا2.

تحيي2 ومالئمة القانو2 األسا�سي.

للشركة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بوزا2. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .6 بتا5يخ.

. 846

346 P

مكتب الد5اسات واملحاسشة كوما5
6 ،.زنقة مراكش،.21000،.خريشكة

F2 NS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي د5ب

 ولد �سي بوشعيب زنقة 2 5قم 8) 

الطابق السفلي خريشكة
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

809(

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو2. يناير. 202،. .(9

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية.:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
F2 NS.:.االقتضاء.بمختصر تسميتها

مقاول. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

.- الشناء. أشغال  .- مختلفة. أشغال 

االستيراد. .- أشغال التهيئة والديكو5.
والتصدير.

:.د5ب ولد. عنوا2 املقر االجتماعي.

�سي بوشعيب زنقة.5.2قم.8).الطابق.

خريشكة. .21000 .- خريشكة. السفلي 
املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.
د5هم مقسم كالتالي.:

 (000 .: بوشعيب. فطاح  السيد 
حصة بقيمة.00).د5هم للحصة.

والعائلية. الشخصية  األسماء.

السيد. .: الشركة. مسيري  ومواطن 

لشطاقة. الحامل  بوشعيب  فطاح 
 Q206424 5قم. الوطنية  التعريف 
اوالد. مسعود  اوالد  دوا5  عنوانه 

عشدو2 خريشكة.
بكتابة. القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بخريشكة.
بتا5يخ. 2.فبراير. 202.تحت 5قم.87.
347 P

COELHO SNACK
ش.م.م

5أسمالها 00.000  د5هم
مقرها االجتماعي شا5ع محمد 
الخامس 5قم )4 جليز مراكش

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
 9(4 

بمقت�سى محضر مؤ5خ بمراكش.

للجمع العام. يناير. 202. .(9 بتا5يخ.
 COELHO لشركة. العادي  غير 
املسؤولية. محدودة  شركة  .SNACK
محمد. شا5ع  االجتماعي  مقرها 
تم. مراكش،. جليز  .4( 5قم. الخامس 

اإلقرا5 باألغلشية على ما يلي.:
محمد. ويكمي  السيد  تفويت 
000 .حصة اجتماعية من فئة.00) 
د5هم للواحدة لفائدة السيد حسن.
من. اجتماعية  حصة  . 000 وايوب.

فئة.00).د5هم للواحدة.
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مجموع الحصص.000 .حصة.

األسا�سي. القانو2  تحديث 

للشركة.

استقالة السيد ويكمي محمد من.

منصشه كمسير وحيد.

تعيي2 السيد حسن وايوب كمسير.

جديد للشركة أعاله.

للشركة. القانوني  االيداع  تم 

بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية  باملحكمة 

28.فبراير. 202.تحت 5قم.41424).

348 P

B.R.S.T.R
ش.م.م

عما5ة 0  شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسا2 الرباط

تأسيس
 (2 بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  فبراير. 202،.

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات.

التالية.:

.«B.R.S.T.R».التسمية.:.شركة

مسؤولية. ذات  شركة  .: الصفة.

محدودة.

شقة. . 0 عما5ة. .: املقر االجتماعي.

زنقة موالي احمد لوكيلي حسا2. .8

الرباط.

الغرض.:.مقاول نقل الشضائع.

 (00.000 في. حدد  .: الرأسمال.

000).حصة موزعة. د5هم موزع إلى.

على الشكل التالي.:

باحية ابراهيم.:.800.حصة.

باحية محمد.:.200.حصة.

التسيير.:.تسيير الشركة من طرف.

السيد باحية ابراهيم وذلك ملدة غير.

محددة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط.

بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

 (  712 تحت 5قم. ما15. 202. .2

السجل التجا5ي 5قم. 6674).

349 P

HF INTERNATIONAL HFI
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

 2022 نوفمبر. بتا5يخ. 2. املنعقد 

 HF INTERNATIONAL» لشركة.

HFI»،.قر5 املساهمو2 إضافة إشا5ة.

كما. الشركة،. تسمية  على  .«HFI»

تم تغيير الفصل الثاني من القانو2.

األسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .2 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 79  ).

350 P

FIDUCIAIRE EL ASAAD

TWADA EVEN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

عما5ة 0  شقة 5قم  8 زنقة موالي 

احمد لوكيلي حسا2 الرباط

 2( بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. 202،.وضع القانو2 األسا�سي.

محدودة. مسؤولية  ذات  لشركة 

الخصائص. تحمل  وحيد  بشريك 

التالية.:

.TWADA EVEN.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانونية. الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

االستشا5ات. .: االجتماعي. الهدف 

اإلدا5ية،.تنظيم وإحياء.الحفالت.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

 (00 من. سهم  .(000 إلى. مقسمة 

د5هم لكل منها..

املدة.:.99.سنة من تا5يخ تأسيسها.

: عما5ة 0  شقة  املقر االجتماعي.
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 5قم 

حسا2 الرباط.

سوف تدا5 الشركة من. .: اإلدا5ة.

قشل السيد عشد املغيت الوادي.

بكتابة. .: القانوني. اإليداع  تم 

االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. ما15. 202. .2 بتا5يخ. بتما5ة 
 (66767 التجا5ي. السجل  5قم 

والرقم الترتيبي. 77).

351 P

مكتب األستاذ محمد ملكي

موثق

تجزئة املنزه،.قطعة 5قم.4))،.عي2 الذئاب،.

أنفا،.الدا5 الشيضاء

الهاتف.:.120  01229

الفاكس.:.)12  01229

LISSAIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. فاتح  بتا5يخ  االستثنائي 

شركة. في  الشركاء. قر5  .،20(8

ذات. شركة  .«LISSAIMMO»

5أسمالها. محدودة،. مسؤولية 

االجتماعي. مقرها  د5هم  .(0.000

سمية،. زنقة  .،82 الشيضاء،. بالدا5 

.،7 طابق. املومن،. عشد  شا5ع  زاوية 

مكتب.  ،.مسجلة بالسجل التجا5ي.
5قم.)2897 ،.ما يلي.:

التازي. عمر  السيد  استقالة  .- .(

وتعيي2. للشركة  كمسير  مهامه  من 

كمسير. تازي  محمد  سليم  السيد 

غير. ملدة  وذلك  للشركة  وحيد 
محدودة.

2.-.الشركة هي اآل2 ملزمة بتوقيع.

وذلك. تازي  محمد  سليم  السيد 

التي. وااللتزامات  العقود  جميع  في 
تخصها.

األسا�سي. النظام  تحيي2  .- . 
للشركة.

والتصريح. القانوني  االيداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  بالتغيير 

الشيضاء.بتا5يخ. ).ما8.15)20.تحت.
5قمي.)9 00660.و.2 68.

للخالصة والشيا2

األستاذ محمد ملكي

352 P

 MAGHREBNET RTABI ET
CIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
يشلغ 5أسمالها : 1.000.000 د5هم

املقر االجتماعي : ) زنقة لشنا2
شقة ) - الرباط

السجل التجا5ي بالرباط 5قم : 
4674 

5فع الرأسمال االجتماعي
الجمعية. مداوالت  بمقت�سى 

العامة غير العادية بتا5يخ.26.ديسمبر.

9)20،.تم.:

عن. االجتماعي  الرأسمال  5فع 

بمشلغ. االحتياطات  دمج  طريق 

من. تخصم  د5هم،. .2.000.000

األخرى»،. «االحتياطيات  الحساب.

  .000.000 من. الرأسمال  ليرتفع 

د5هم إلى.1.000.000.د5هم.

من. الزيادة  هذه  تنفيذ  يتم 

حصة جديدة. .20.000 خالل إنشاء.

د5هم لكل منها مدفوعة. .(00 بقيمة.

لجميع. ستخضع  والتي  بالكامل،.

األحكام القانونية،.وسيتم استيعابها.

وتخصيصها. القديمة  الحصص  مع 

للشركاء.بما يتناسب مع مشا5كتهم في.

الرأسمال.

من النظام. و7. .6 تعديل املادتي2.

بالحصص. واملتعلقي2  األسا�سي 

و5أسمال بناء.على ذلك.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط.

5قم. تحت  ما15. 202،. .2 في.

.(  797

من أجل التلخيص والنشر

التسيير

553 P

شركة مازراوين باتي
ش.م.م.ش.و

SOCIETE MAZRAWIN BATI

SARLAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

عقد. تأسيس  تم  فبراير. 202. .(6

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية.:

ماز5اوين. شركة  .: التسمية.

 SOCIETE ش.م.م.ش.و. باتي 

.MAZRAWIN BATI SARLAU
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.- أشغال مختلفة للشناء. .: الهدف.

منعش عقا5ي.

1).شا5ع األبطال. .: املقر الرئي�سي.

شقة 5قم.4.أكدال الرباط.
د5هم. .(00.000 .: املال. 5أ1 

مقسمة إلى.000).حصة.

السنة االجتماعية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة.

التصفية املسشقة أو التمديد.

الشركة. تسير  .: واإلدا5ة. التسيير 

من طرف السيد املز5اوي عشد الجليل.

ملدة غير محدودة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

5قم. 5قم. 64  )،. تحت  .202 

السجل التجا5ي.:.1)661).

للنشر والشيا2

354 P

شركة سات كودات
ش.م.م.ش.و

SOCIETE FAIDA GROS
SARLAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس. تم  فبراير. 202. .2(

املسؤولية. محدودة  شركة  عقد 

باملواصفات التالية.:
كرو. فايدة  شركة  .: التسمية.

 SOCIETE FAIDA ش.م.م.ش.و.

GROS SARLAU

أجهزة. عامة  عقاقير  .: الهدف.

لوازم. للشناء،. مختلفة  ومعدات 

الصشاغة.

حي الغزالي،.شا5ع. .: املقر الرئي�سي.

عشد الكريم الخطابي،.تجزئة الوفاء،.
5قم.7)،.تما5ة.

د5هم. .(00.000 .: املال. 5أ1 

مقسمة إلى.000).حصة.

السنة االجتماعية.:.من فاتح يناير.

إلى.) .ديسمبر.

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة.

التصفية املسشقة أو التمديد.

الشركة. تسير  .: واإلدا5ة. التسيير 

ملدة. فايدة محمد  السيد  من طرف 

غير محدودة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .2 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

5قم السجل. .،444 تحت 5قم. .202 

التجا5ي.:.9 81 ).

للنشر والشيا2

355 P

AGHA INVESTISSEMENT
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤوليات محدودة.

الشركاء.:

و. ب  منجي  ياسي2  السيد 

.BH(40242

و. ب  شفيق  5ضوا2  السيد 

.X 77661
5أ1 املال.:.00.000).د5هم.

الحصص االجتماعية.:.

100.حصة للسيد ياسي2 منجي.

100.حصة للسيد 5ضوا2 شفيق.

املسير.:.السيد 5ضوا2 شفيق.

 9 5قم. شقة  .: االجتماعي. املقر 

شا5ع. العشد5ي  زنقة  الثاني  الطابق 

الحسن الثاني الرباط.

االستيراد. .: االجتماعي. الهدف 

العامة. التجا5ة  والتصدير،.

والخدمات.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

السجل. 5قم  بالرباط  التجا5ية 

التجا5ي.66147).

356 P

INSTITUT AL JALILO PRIVE
ش.م.م

تحويل الشكل القانوني
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

تم. .2022 يوليو. .20 بتا5يخ. املنعقد 

املصادقة على ما يلي.:

ذات. شركة  إلى  املعهد  تحويل 

مسؤولية محدودة.

ذات. لشركة  قواني2  تحرير 

الخاصيات. لها  محدودة  مسؤولية 

التالية.:

 INSTITUT AL JALILO.:.التسمية

PRIVE

للتعليم. مؤسسة  .: املوضوع.

الخصو�سي.

املدة.:.99.سنة.
زاوية زنقة السعديي2. .،26 .: املقر.

وشا5ع املرينيي2،.حسا2،.الرباط.

معي2. محمود  السيد  .: الشركاء.

الكريم. العشد  أيمن  والسيد  عشود 

والسيد عصام مرزاق والسيدة ميس.

خوجه.
 600.000 محدود في. .: 5أ1 املال.

د5هم.

التسيير.:.الشركة مسيرة من طرف.

السيد أيمن العشد الكريم.

اإليداع القانوني قد تم باملحكمة.

5قم. تحت  الرباط  في  التجا5ية 

781  ).بتا5يخ.2.ما15. 202.

357 P

KARNAWAL MAROC
SA

شركة مجهولة
5أسمالها : 44.898.000 د5هم

مقرها االجتماعي : 2010) الطريق 

الرئي�سي للرباط 2 كم صخيرات
5قم السجل التجا5ي : )2760)

املدينة : تما5ة
على محضر املجلس اإلدا5ي. بناء.

لشركة. يناير. 202. . 0 في. املؤ5خة 

قر5. ش.م،. .KARNAWAL MAROC

املجلس اإلدا5ي ما يلي.:

تركي. الشيراق  مزفر  السيد  تعيي2 

.،(966 يناير. .7 مواليد. الجنسية،.

اسطانشول تركيا وحامل جواز السفر.

ملجلس. كرئيسا  .،S2074 924 5قم.

اإلدا5ة ليحل محل السيد أكبر الكا2،.

طوال فترة واليته كمتصرف.

تركي. الكا2  أكبر  السيد  تعيي2 

.،(968 يوليو. .(1 مواليد. الجنسية،.

اسطانشول تركيا وحامل جواز السفر.

كنائب الرئيس،. .،U222 88(9 5قم.

طوال فترة واليته كمتصرف.

املحكمة. في  القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بتما5ة بتا5يخ.2.ما15. 202 

تحت الرقم.0446.

الستخراج وذكر

5ئيس مجلس اإلدا5ة

358 P

 SOCIETE MYRA
DEVELOPPEMENT

انحالل الشركة
املؤ5خ. املحضر  بمقت�سى 

.،2022 ديسمبر. .7 بتا5يخ. بسال،.

 MYRA لشركة. العام  الجمع  قر5 

DEVELOPPEMENT.ش.م.م،.املقد5.
 (00.000 ب. االجتماعي  5أسمالها 

االجتماعي. مقرها  الكائن  د5هم،.

ملتقى شا5ع الصبيحي وشا5ع. بسال،.

الرمل املدا5يس،.حي الرمل،.املريسة،.

بسال. التجا5ي  بالسجل  املسجلة 

انحالل الشركة. .،26.779 تحت 5قم.

عدنا2. السيد  وعي2  ألوانه  السابق 

الرياض،. بالرباط،. القاطن  غزالي،.

الحامل. .،9 5قم. .،H بلوك. .،9 قطاع.

.،A1 16 .5قم الوطنية  للشطاقة 

كمصفي،.كما تم 5سخ مقر التصفية.

في املقر االجتماعي املذكو5 أعاله.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

االبتدائية بسال،.يوم.0 .يناير. 202 

تحت 5قم.40467.

360 P

TOCDOC
SARL

انحالل الشركة
بمقت�سى املحضر املؤ5خ بالرباط،.

قر5. .،2022 ديسمبر. بتا5يخ. 2.

 TOCDOC لشركة. العام  الجمع 

االجتماعي 5أسمالها  املقد5  ش.م.م،.
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مقرها. الكائن  د5هم،. .(0.000 ب. .

محمد. شا5ع  بالرباط،. االجتماعي 

السوي�سي،. .4.2 كلم. الساد1،.

بالرباط. التجا5ي  بالسجل  املسجلة 

تحت 5قم.01 .17)،.انحالل الشركة.

عثما2. السيد  وعي2  ألوانه  السابق 

السوي�سي،. بالرباط،. القاطن  قشاج،.

.،7.9 كلم. الساد1،. محمد  شا5ع 

5قم. الوطنية  للشطاقة  الحامل 

كما تم 5سخ. كمصفي،. .،A449481

االجتماعي. املقر  في  التصفية  مقر 

املذكو5 أعاله.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط،.يوم.9.فبراير. 202 

تحت 5قم.0 )  ).

361 P

 LA MAROCAINE DE

 CONSEIL ET D’INGENIERIE

DE BTP

SARL à AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
شريك وحيد

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم. يناير. 202،ـ. .2 يوم. بالرباط،.

املسؤولية. محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل. والتي  وحيد  شريك  ذات 

الخصائص التالية.:

 LA MAROCAINE DE.:.التسمية

 CONSEIL ET D’INGENIERIE DE

BTP.ش.م.م شريك وحيد.

د5هم. .(0.000 .: 5أسمال الشركة.

 (00 حصة بثمن. .(00 مقسمة على.

كلها. تكتتب  الواحدة  للحصة  د5هم 

وتحر5 كليا عند االكتتاب.

 Tek.املقر االجتماعي.:.املوطن عند

Equipement،.حسا2،.شا5ع موالي.

.،8 شقة. .، 0 عما5ة. أحمد الوكيلي،.

الرباط.

الهدف االجتماعي.:

والد5اسة. واالستشا5ات  اإلدا5ة 

واملساعدة في مجال الطاقة املتجددة.

والشناء.وأي نشاط ذي صلة.

ا5تشاطا. املرتشطة  األنشطة  جميع 

مشاشر أو غير مشاشر لهدف الشركة.

في. املشا5كات  جميع  اتخاذ 

مساهمة. أو  شراء. أو   االشتراك 

أو تشادل أو بأي وسلة أخرى،.أو األسهم.

وغيرها. السندات  أو  الحصص  أو 

املجموعات أو  الشركاء. 5أسمال   في 

التي. تلك  أو  القائمة  الشركاء. أو  .

ستنشأ.

وعموما،.جميع املعامالت أيا كا2.

نوعها،.التي قد تكو2 لها صلة مشاشرة.

االجتماعي. بالهدف  بماشرة  غير   أو 

أو بأي �سيء.آخر مشابه أو ذي صلة،.

أو التي تيسر توسيعها أو تطويرها.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

تتضمن السنة. بشكل استثنائي،.

منذ. املنق�سي  الوقت  األولى  املالية 

تسجيل الشركة في السجل التجا5ي.

حتى.) .ديسمبر. 202.

التسيير.:.يسير الشركة.:

سيدي. املحمدي  العلوي  السيد 

بالرباط،. القاطن  محسن،. محمد 

5قم. مسكي2،. بني  زنقة  السوي�سي،.

التعريف. لشطاقة  الحامل  .274

.A(6020.الوطنية 5قم

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

باملحكمة. الضشط  بكتابة  القانوني 

5قم. تحت  بالرباط،. التجا5ية 

677  ).يوم فاتح ما15. 202.

.: التجا5ي. السجل  في  اإلد5اج 

سجلت الشركة في املحكمة التجا5ية.

يوم. .(6616( 5قم. تحت  بالرباط،.

فاتح ما15. 202.

لإلشا5ة والنشر

املصلحة القانونية

362 P

 MASTER TRAVAUX
GENERAL

 SOCIETE A RESPONSABILIE

LIMITE

 Siège.sociel : HAY.RAHMA

 AV ALAOUINE IMMEUBLE

SAUETAGE.N°4 DAKHLA

RC : 18661

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. .(6 االستثنائي املنعقد بتا5يخ.

 202،.تم تقرير ما يلي.:

فوت السيد ابراهيم حمية جميع.

حصصه.000).حصة تجا5ية للسيد.

علي الناجم اعشيدو والسيد ابراهيم.

سالم اعشيدو.

السيد. الشركة  من  استقال 

ابراهيم حمية.

تعيي2 السيد علي الناجم اعشيدو.

اعشيدو. سالم  ابراهيم  والسيد 

مسيرا2 للشركة.

تحويل الوضع القانوني للشراكة.

.SARLAU.إلى.SARL.من

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالداخلة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.)28/ 202.

363 P

 SOCIETE MODERNE
 DE PROMOTION DU

PACKAGING
SMPP

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها : 2.400.000 د5هم

املقر االجتماعي : هنكا5  ) الطابق ) 

شا5ع 5حال نسكر املنطقة الصناعية 

سيدي البرنو�سي الدا5 الشيضاء

استقالة
العام. الجمع  محضر  بموجب 

ماي. .(7 بتا5يخ. املنعقد  املختلط 

)202،.تم اتخاذ القرا5ات التالية.:

املصادقة على الحسابات.

حسوا2. السيد  استقالة  قشول 

عشد العزيز.

بكتابة. تم  القانوني  اإليداع 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

تحت. .202( يوليو. .7 بتا5يخ. الشيضاء.

5قم.781962.

عن النسخة والنص

املسير

364 P

BAHAR SERVICES
قر5. فبراير. 202. .6 بتا5يخ.

 BAHAR لشركة. الوحيد  الشريك 

مسؤولية. ذات  شركة  .SERVICES

محدودة لشخص واحد،.برأ1 املال.

 (00 إلى. مقسمة  د5هم  .(0.000

للحصة. د5هم  .(00 فئة. من  حصة 

الواحدة،.واملسجلة بالسجل التجا5ي.

باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم.

: ( 228 

تقرير املصفي.

تصفية الحسابات.

إبراء.ذمة املصفي من واليته.

قفل التصفية.

التجا5ي. بالسجل  امللف  وضع 

بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية  باملحكمة 

5قم. تحت  ما15. 202. فاتح 

.(  720

365 P

CONSEGNA LIVRAISON
SARL AU

 15AVENUE.AL.ABTAL, APPT

N°4, AGDAL, RABAT

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املنعقد بتا5يخ.6).فبراير. 202.تقر5.

ما يلي.:

حل مسشق للشركة.

النافد. الكشير  عشد  السيد  تعيي2 

5قم. الوطنية  للشطاقة  الحامل 

A 98(79.كمصفي للشركة.

للتصفية. االجتماعي  املقر  تعيي2 

بالعنوا1.2)،.شا5ع األبطال،.5قم.4،.

أكدال،.الرباط.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .2 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.:.786  ).

366 P

STE DIA BAT

SARL

تعيي2 مدير مشا5ك جديد
بيع الحصص االجتماعية

تغير الشكل القانوني للشركة 
SARL إلى SARLAU من

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 نوفمبر. .2( االستثنائي بتا5يخ.

قر5 الشركاء.بالشركة ذات املسؤولية.

املحدودة كما يلي.:

.: جديد. مشا5ك  مدير  تعيي2 

السيد محمد بوطربوش.

تغير الشكل القانوني للشركة من.

.SARL.إلى.SARLAU

أخذ. .: بيع الحصص االجتماعية.

السيد محمد بوطربوش.2100.حصة.

 DIA.أي النصف من الشركة املسماة

.BAT SARL

الكويدة. زنقة  .: االجتماعي. املقر 

5قم.6.شقة.4.حي الوالء.القرية سال.

املدة االجتماعية.:.99.سنة ابتداء.

من تا5يخ تأسيسها.

 100.000 .: االجتماعي. الرأسمال 

حصة من. .2100 د5هم موزعة على.

د5هم للحصة وزعت كما. .(00 فئة.

يلي.:

 2100 أمجاهد. أنوا5  السيد 

حصة.

 2100 بوطربوش. مهد  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية.:.تشدأ من فاتح.

يناير إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

بوطربوش. مهد  السيد  .: التسيير.

مسيرين. أمجاهد  أنوا5  والسيد 

الشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجا5ي بمكتب.

بسال. االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

227.إيداع قانوني.

367 P

CABINET KMS RABAT شركة
تأسيس شركة

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  يناير. 202. .2 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية.:

 CABINET شركة. .: التسمية.

K M S RABAT

املوز  مجموعة   : االجتماعي  املقر 

5قم 6) الطابق الثاني التقدم الرباط.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(000 إلى. مقسم 

00).د5هم للحصة كلها من. من فئة.

نصيب كوتر اد5ي�سي.

سنة. .99 في. املدة  حددت  .: املدة.

ابتداء.من التأسيس النهائي للشركة.

:.تسير الشركة من طرف. التسيير.

ملدة. اد5ي�سي  كوتر  الوحيدة  املسيرة 

غير محددة.

اإليداع القانوني.:.وضعت الوثائق.

القانونية للشركة لدى كتابة الضشط.

باملحكمة التجا5ية بالرباط تحت 5قم.

السجل التجا5ي 5قم.66419).

368 P

ELGL SERVICES
SARL

تأسيس. تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملواصفات اآلتية.:

.ELGL SERVICES.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

لشيع. متجر  .: االجتماعي. الغرض 

األجهزة والعقاقير بالتجزئة.

املقر االجتماعي.:.محل 5قم.2،.دوا5.

البراهمة،.سال.

تأسيس. من  سنة  .99 .: املدة.

الشركة.

 (00.000 .: االجتماعي. الرأسمال 

حصة. .(000 إلى. مقسم  د5هم 

اجتماعية من فئة.00).د5هم للواحدة.

محر5ة من طرف الشريك الوحيد.

السيد الكدا5ي بد000.5).حصة.

اجتماعية.؛

املجموع.000).حصة اجتماعية.

تم تعيي2 الكدا5ي بد5. .: التسيير.

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

ديسمبر من. . ( فاتح يناير وتنتهي في.

كل سنة.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة االبتدائية بسال.

واملسجلة بالسجل التجا5ي تحت 5قم.

7)70 .بتا5يخ.4).نوفمبر.2022. 

369 P

HAVANA CONSTRUCTION
يناير. بتا5يخ. 2. عقد  بمقت�سى 

 202،.فإ2 النظام األسا�سي لشركة.

ذات مسؤولية محدودة ذات عضو.

واحد خصائصها على النحو التالي.:

 HAVANA .: اسم.

.CONSTRUCTION

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة ذات عضو واحد.

غرض الشركة.:.األشغال العامة.

4.زنقة واد زيز،. املكتب الرئي�سي.:.

الطابق. ،.شقة.7،.أكدال،.الرباط.

تكوينها. يوم  من  سنة  .99 .: املدة.

النهائي.

تم تحديد 5أ1 املال. .: 5أ1 املال.

د5هم وهي مقسمة. .(00.000 بمشلغ.

د5هم. .(00 بقيمة. سهم  .(000 إلى.

للسهم.

 (000 حميد. االد5ي�سي  السيد 

سهم تشكل 5أسمال الشركة بالكامل.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير.

الجنسية،. مغربي  حميد،. االد5ي�سي 

5قم.MC(44 19.مدير للشركة لفترة.

غير محددة.

السنة املالية.:.تشدئ كل سنة مالية.

في فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط ومسجل في السجل.

بتا5يخ. التجا5ي تحت 5قم. 6)66).

4).فبراير. 202.

370 P

IDRO BUILDING
بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

النظام. فإ2  فبراير. 202،. فاتح  .

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات عضو واحد خصائصها.

على النحو التالي.:

.IDRO BUILDING.:.اسم

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

مسؤولية محدودة ذات عضو واحد.

غرض الشركة.:.األشغال العامة.
4.زنقة واد زيز،. املكتب الرئي�سي.:.

الطابق. ،.شقة.7،.أكدال،.الرباط.

تكوينها. يوم  من  سنة  .99 .: املدة.

النهائي.
تم تحديد 5أ1 املال. .: 5أ1 املال.

د5هم وهي مقسمة. .(00.000 بمشلغ.

د5هم. .(00 بقيمة. سهم  .(000 إلى.

للسهم.

 (000 حميد. االد5ي�سي  السيد 

سهم تشكل 5أسمال الشركة بالكامل.

السيد. تعيي2  تم  .: التسيير.

الجنسية،. مغربي  حميد،. االد5ي�سي 

5قم. MC99991.مدير للشركة لفترة.

غير محددة.

السنة املالية.:.تشدئ كل سنة مالية.

في فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط ومسجل في السجل.

بتا5يخ. .(66(47 التجا5ي تحت 5قم.

4).فبراير. 202.

371 P
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IYAD GROUPE BI
  شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

تأسيس
مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .(

تم. .،2022 ديسمبر. .(9 بسال.

املسؤولية. محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل. والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية.:

.IYAD GROUPE BI.:.التسمية
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

 (00 000).حصة بثمن. مقسم على.

د5هم للحصة.
06)).زنقة. :.5قم. املقر االجتماعي.

السعادة،.حي الرحمة،.سال.

:.مقاول أعمال. الهدف االجتماعي.

متنوعة أو أعمال الشناء،.تاجر.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي.

السيد. الشركة  يسير  .: التسيير.

محمد البشير،.القاطن بحي الرحمة،.

قطاع دال،.الرقم.06)).سال،.والحامل.

 AB2( 91 .5قم الوطنية  للشطاقة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع. تم  .: القانوني. -اإليداع  .2

القانوني لدى كتابة الضشط باملحكمة.

يناير. 202  االبتدائية بسال يوم. 2.

تحت 5قم. 4042.

  .-.االند5اج في السجل التجا5ي.:.

التجا5ي. بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت 5قم.77 7 .
لإلشا5ة والنشر

املسير الشريك الوحيد.:.السيد محمد البشير

372 P

SIBA TRADE FOOD
SARL

السجل التجا5ي 5قم )2749

تحويل املقر االجتماعي
).-.بقرا5 الجمع العام الغير العادي.

يناير. 202  فاتح  بتا5يخ  املنعقد 

 (00.000 5أسمال. ذات  للشركة 

القانوني. ممثلها  شخص  في  د5هم 

السيد السامع أحمد،.تقر5 ما يلي.:

للشركة. االجتماعي  املقر  تحويل 

الطابق األ5�سي،. .: إلى العنوا2 التالي.

زاوية شا5ع. شا5ع الساقية الحمراء،.

عقشة ابن نافع،.5قم.9،.مكر5،.سال.

 1 وعلى إثر ذلك تم تغيير الفصل.

من النظام األسا�سي للشركة..

تم اإليداع. .: اإليداع القانوني. .- .2

الـقانونـي لدى كتابة الضشط باملحكمة.

 التجا5ية بالرباط يوم.27.فبراير. 202 

تحت 5قم.1 406. 
لإلشا5ة والنشر

عن املسير.:.السيد السامع أحمد

373 P

SIGMA SKILLS
تأسيس شركة

فاتح. بتا5يخ  . العرفي. للعقد  تشعا 

ما15. 202.تم وضع قواني2 الشركة.

ذات املميزات التالية.:

 .SIGMA SKILLS.:.التسمية

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

الشريك. وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة. .: املوضوع.

سواء.باملغرب أو خا5جه.:

املواد،. جميع  وتصدير  استيراد 

كل. مختلفة  أشغال  العامة،. التجا5ة 

نشاط تجا5ي صناعي،.مالحي وخدمات.

األمي2،. شا5ع  .: الرئي�سي. املقر 

الطابق. .،(7 5قم. 5شيد،. موالي  حي 

الثاني،.العيو2.

الرأسمال.:.حدد في مشلغ.00.000) 

حصة من. .(000 إلى. د5هم مقسمة 

ملك. في  للواحدة  د5هم  .(00 فئة.

السيدة سعيدة و5غو1.

تسير من طرف السيدة. .: اإلدا5ة.

سعيدة و5غو1.

بكتابة. تم  . .: القانوني. اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.

5قم. تحت  ما15. 202. .2 بتا5يخ.

 0/202)42.سجل تجا5ي 5قم.44871.

374 P

 STE AZOMOROD POUR

 L’INVESTISSEMENT 

EL L’ENSEIGNEMENT PRIVE

تفويت حصص

 STE AZOMOROD .: التسمية.

 POUR L’INVESTISSEMENT EL

 .L’ENSEIGNEMENT PRIVE

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.

القد1،. شا5ع  .: الرئي�سي. املقر 

 تجزئة الراحة،.زنقة املقداد ابن عمر،.

5قم.402،.العيو2.

الجمع. ملداوالت  طشقا  .: املوضوع.

فبراير. 202  .2( الغير عادي بتا5يخ.

قر5 املشا5كو2 ما يلي.:

طرف. من  حصة  .100 تفويت.

السيدة. إلى  سيداتي  جمال  السيد 

فاطمة الزهرة الغر�سي.؛

طرف. من  حصة  .210 تفويت.

السيدة. إلى  امشا5ك  جمال  السيد 

فاطمة الزهرة الغر�سي.؛

طرف. من  حصة  .210 تفويت.

السيدة. إلى  عدنا2  جمال  السيد 

فاطمة الزهرة الغر�سي.

عدنا2،. جمال  السادة  استقالة 

امشا5ك. وجمال  سيداتي  جمال 

كمسيرين للشركة.

الزهرة. فاطمة  السيدة  تعيي2 

وحيدة. وشريكة  كمسيرة  الغر�سي 

للشركة.

للشركة. القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية. ذات  شركة  .: ليصشح.

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

بكتابة. تم  . .: القانوني. اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو2.

5قم. تحت  ما15. 202. .2 بتا5يخ.

.42(2/202 

375 P

STE DROMEDARY
SARL

تأسيس شركة
بتا5يخ. عرفي  عقد   بمقت�سى 
21.يناير. 202.تم إنشاء.شركة ذات.
بالخصائص. املحدودة  املسؤولية 

التالية.:
.DROMEDARY TRIP.:.التسمية
الشركة. هدف  يتعلق  .: النشاط.

باملغرب وبالخا5ج ب.:
تنظيم وتأطير الرحالت السياحية.
.،408 الرقم. .: االجتماعي. املقر 
عما5ة سمية،.شا5ع الوالء.الشقة.2،.

الداخلة.
من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.

التأسيس.
5أ1 املال.:.حدد في مشلغ.00.000) 
د5هم مقسم إلى.000).حصة من فئة.

00).د5هم للواحدة.
توزيع 5أ1 املال.:

 100 سليما2. بن  دالل  السيدة 
حصة.؛

السيدة فاطمة اونز100.5.حصة.
تم تعيي2 السيدة دالل. .: التسيير.
بن سليما2 كمسيرة للشركة ملدة غير.

محددة.
من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

فاتح يناير وتنتهي في.) .ديسمبر.
باملحكمة. تم  .: القانوني. اإليداع 
بتا5يخ. الذهب  بواد   االبتدائية 
)2.فبراير. 202.تحت 5قم.246/ 202 
وبالسجل التجا5ي تحت 5قم.1)240.
376 P

STE SALVATERRA
SARL AU

5أسمالها : 00.000) د5هم
وعنوا2 مقرها االجتماعي : زنقة 

املحبس 5قم  2)، تجزئة الراحة، 
العيو2

تعديالت قانونية
االستثنائي. القرا5  بمقت�سى 
بتا5يخ للشركة  الوحيد   للشريك 
التعديالت. تمت  فبراير. 202. .21  

التالية.:



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   4850

الشركة. نشاط  توسيع  .- .(

بإضافة ما يلي.:.إنشاء.وتسيير مدا15.
ومؤسسات للتعليم الخاص.

الخيا5. تمنى  السيدة  تعيي2  .- .2
كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.

األسا�سي. القانو2  تحيي2  .- . 
للشركة.

االبتدائية. باملحكمة  اإليداع  تم 
ما15. 202  فاتح  بتا5يخ  بالعيو2 

تحت 5قم.99)4/ 202.
377 P

FONCIERE DAOUDI
تأسيس شركة

بتا5يخ. العرفي  العقد   بمقت�سى 

وضع. تم  بالرباط  يناير. 202. . 0

ذات. للشركة  األسا�سي  القانو2 

تحمل. التي  محدودة  مسؤولية 
الخصائص التالية.:

التسمية.:.تحمل الشركة التسمية.
.FONCIERE DAOUDI.التالية
املوضوع.:.التطوير العقا5ي.

شا5ع فجيج،. .1 .: املقر االجتماعي.

شقة 5قم.9.في الطابق الثالث ب ب،.
الرباط.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

إلى. مقسم  د5هم  .(00.000 قيمة.

د5هم. .(00 حصة ذات قيمة. .(000
للحصة مقسم بي2 الشركاء.كالتالي.:

 COMPAUDIT شركة.
ذات. حصة  . 00  CONSULTING
قيمته. ما  أي  د5هم  .(00 قيمة.

0.000 .د5هم.؛
حصة. .400 داودي. علي  السيد 
د5هم أي ما قيمته. .(00 ذات قيمة.

40.000.د5هم.؛
 200 الو5زازي. الزهرة  السيدة 
أي. د5هم  .(00 قيمة. ذات   حصة 

ما قيمته.20.000.د5هم.؛
00).حصة. السيدة سعاد داودي.
د5هم أي ما قيمته. .(00 ذات قيمة.

0.000).د5هم.
سعاد. السيدة  عينت  .: التسيير.
غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  داودي 

محددة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط.

تحت السجل التجا5ي 5قم.41 66) 

يوم.)2.فبراير. 202.

378 P

SGEM
SARL AU

حل الشركة
الجمع. اجتماع  بمقت�سى محضر 

بتا5يخ. املنعقد  العادية  غير   العام 

 .نوفمبر.2022.في الرباط تقر5 ما يلي.:

إقفال التصفية،.تخصيص 5سوم.

للمصفي،. الذمة  إبراء. التصفية،.

شطب السجل التجا5ي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بالرباط تحت 5قم.2)22 ) 

في.6).يناير. 202.

379 P

أورو الراش بوس
EURO LARACHE BUS

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

مقرها االجتماعي : إقامة صداقة، 

شا5ع محمد الخامس، 5قم 1، 

العرائش 92000

5أسمالها : 410.000.)) د5هم

السجل التجا5ي : العرائش 5قم 979

متابعة النشاط التجا5ي
الشريك. قرا5  محضر  بمقت�سى 

بو1». ال5اش  «أو5و  لشركة. الوحيد 

EURO LARACHE BUS.املنجز بمقر.

 2022 سبتمبر. .26 بتا5يخ. الشركة 

تقر5 ما يلي.:

تذكير بانخفاض الوضعية املالية.

الرأسمال. 5بع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب. نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي.)202.

قرا5 عدم تصفية الشركة ومتابعة.

النشاط التجا5ي مع تسوية الوصعية.

املالية في اآلجال القانونية.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالعرائش. التجا5ية  املحكمة  ضشط 
بتا5يخ. ).فبراير. 202.تحت 5قم.00).

للخالصة والشيا2

املسير

380 P

إيميسابي مؤسسة قارة
فرع

IMESAPI ETS STABLE
SUCCURSALE

املقر االجتماعي : حظيرة 0) - )) - 
2)، تجزئة التوفيق، زنقة أبو بد5 

إبنو الكوتيا، الحي الصناعي عكاشة، 
عي2 السشع، الدا5 الشيضاء

السجل التجا5ي 5قم 161 28
إغالق فرع

لشركة. اإلدا5ي  القرا5  بمقت�سى 

بتا5يخ. .IMESAPI SA ايميسابي ش.م.
0 .ديسمبر.2022.تقر5 ما يلي.:

للفرع. القانوني  امللف  تحيي2 

مؤسسة. ايميسابي  باملغرب 
 IMESAPI ETS STABLE قا5ة.
املمثل. تغيير  نتيجة  .SUCCURSALE
القانوني للشركة األم ايميسابي ش.م.

.IMESAPI SA
باملغرب. املتواجد  الفرع  إغالق 
 IMESAPI «ايميسابي مؤسسة قا5ة».

.ETS STABLE
التشطيب على الفرع من السجل.
للدا5. الضريبي  والسجل  التجا5ي 

الشيضاء.
إقالة السيد أكوستي2 فرانسيسكو.
كاند5ييا. دي  كوتييريس  ألشا5يس 
 Agustin. Francisco. ALVAREZ
GUTIERREZ DE GANDARILLA.من.

مهامه كمدير للفرع.
تفويت السلط.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدا5. التجا5ية  املحكمة  ضشط 
فبراير. 202  .27 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.860480.
للخالصة والشيا2

املسير

381 P

GARDOUZ COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : 64 زنقة عشد هللا 
املديوني، الطابق )، الشقة 5قم 2، 

الدا5 الشيضاء
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .I 
تم تأسيس شركة. فبراير. 202. .( 
بشريك. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية.:
 GARDOUZ.:.التسمية االجتماعية

.COMPANY
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي.:.64.زنقة عشد هللا.
.،2 الشقة 5قم. .،( الطابق. املديوني،.

الدا5 الشيضاء.
الغرض االجتماعي.:.منشأة معدنية.

املدة.:.99.سنة.
5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.
حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.
د5هم للقيمة اإلسمية. .(00 من فئة.
ومحر5ة. بالكامل  مكتتشة  الواحدة،.

نقدا.
عمر. السيد  .: الوحيد. الشريك 
 بوجشير،.القاطن ب.7 .تجزئة أسامة.)،.

الجديدة.
التسيير.:.السيد عمر بوجشير.

تم اإليداع. .: اإليداع القانوني. .- .II

القانوني بكتابة الضشط لدى املحكمة.

بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5   التجا5ية 
20.فبراير. 202.تحت 5قم.79)819.

 GARDOUZ . شركة. تقييد  تم 
COMPANY.بالسجل التجا5ي بالدا5.
الشيضاء.بتا5يخ.20.فبراير. 202.تحت.

5قم. 17280.
قصد النشر واإلعال2

382 P

 RECOVERY
 INTERNATIONAL

 MANAGEMENT AND
EXPERTISE - RM EXPERTS

شركة مساهمة
5أسمالها : 20.000.000 د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 
سيدي معروف، زينيت ميلينيوم، 
مشنى   و4 بالطابق الثاني والثالث
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السجل التجا5ي 5قم   2291
الدا5 الشيضاء

بمقت�سى محضر مجلس اإلدا5ة.
املنعقد في. ).ديسمبر.2022،.تقر5.

ما يلي.:
تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدا5ة.
5ئيس. مهام  بي2  الفصل  .: العامة.

مجلس اإلدا5ة ومهام املدير العام.
تعيي2 السيد خليد نصر كرئيس.

مجلس اإلدا5ة.
القدو5ي. أنيس  السيد  تعيي2 

كمدير عام للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط.
لدى املحكمة التجا5ية بالدا5 الشيضاء.
5قم. تحت  يناير. 202. . 0 بتا5يخ.

.816 (6
قصد النشر واإلعال2

383 P

شركة اراتراب سود ش.م.م.
مكتب 5قم 41 الطابق الثالث 
مشروع اثرا2 عما5ة ا الدشيرة 

الجهادية انزكا2
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ....
القانو2. إحداث  تم  . (/0(/202 
املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي.:
سود. ا5اتراب  . شركة. االسم:.

ش.م.م.
او. متنوعة  اعمال  املوضوع-:.

اشغال الشناء.
 41 5قم. مكتب  .: الشركة. مقر 
الطابق الثالث مشروع اثرا2 عما5ة ا.

الدشيرة الجهادية انزكا2.
.مدة الشركة.:.99.سنة ابتدءا من.

يوم تأسيسها.
.5أسمالها.:.حدد في مليو2 و ست.
 25٪ مائة الف د5هم محر5ة بنسشة.
مقسمة إلى.6.000).حصة٬.قيمة كل.
00).د5هم و موزعة على. واحدة منها.

الطريقة التالية:
 8000 .: . السيد سجعي نجيب. .-

حصة.
-.السيد بلحسن الحسن..:.8000 

حصة.

تسيير و إدا5ة الشركة.:.عي2 السيد.

بلحسن. السيد  و  نجيب  سجعي 

للشركة. وحيدا2  مسيرا2  الحسن 
ملدة غير محدودة.

اإليداع. تم  . .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكا2.

السجل. 5قم. 19/202 . تحت 
التجا5ي.27969 .

384 P

TISIRANE 
تأسيس شركة

 TISIRANE.بعد قرا5 شركاء.شركة
،.تم وضع القانو2 األسا�سي..للشركة..
املحد ود ة املسؤلية ذات الخصا ئص.

التالية:..
 STE TISIRANE SARL..:..التسمية

الهدف...:..أشغال الشناء
7.قسريات. :..5قم. املقر االجتماعي.

بوطالبي شا5ع العيو2 أيت ملول
مشلغ. في  محدد  الراسمال:.
 (000 إلى. مقسم  د5هم  .(00.000

حصة.00).د 5هم لكل حصة.
الحصص االجتماعية:

•.السيد هشام وتيفة.)40.حصة.....

بوطراسيط. نسيمة  السيدة  .•
90).حصة

 400 خن�سي. ياسي2  السيد  .•
حصة.

املدة...:.تسعة وتسعو2 سنة.
من. الشركة  ستسير  .: التسيير.
طرف السيد هشام وتيفة ملدة غير.

محدودة..
بكتابة. . القانوني. اإليداع  تم 
االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 
تحت. بتا5يخ. 02/202/)2. بانزكا2 

5قم.)9 .
385 P

FIRST TRAVEL SERVICES 
إعال2 عن تأسيس شركة

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. وضع  تم  .0(/(0/2022

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.
ذات املميزات التالية.:

املقر االجتماعي:عما5ة أسوليل.)0 
مجمع الفيز ب1.حي الصناعي أكادير.
الهدف االجتماعي:وكالة األسفا5.

الرأسمال. حدد  الرأسمال:.

مقسم. د5هم  .(00.000 في. الشركة 

د5هم. . .(00 000.).حصة بقيمة. إلى.
للحصةالواحدة.

املسير:السيد محمد بولعجي2.
باملحكمة. التجا5ي  السجل 

التجا5ية بأكادير:...5قم..14461 
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 
بتا5يخ. .(20188 عدد. تحت  بأكادير 

.27/02/202 
املسير

386 P

STE NESTON CONSULTING
SARL-AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بموجب عقد عرفي مؤ5خ بانزكا2.

النظام. وضع  تم  .22/02/202 

املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

والتي. الوحيد  للشريك  املحدودة 
تكمن مميزاتها فيما يلي.

 STE NESTON .: التسمية.
 CONSULTING  S.A.R.L-AU

سواء. الشركة  تهدف  الغرض:.

لحسابها الخاص أو لحساب الغير في.
املغرب وفي أي دولة أخرى إلى:

-.مستشا5 معلوماتي.
-.بيع مواد الشناء.

شا5ع. .79 5قم. .: الشركة. مقر 

تيفاوين دا5 بن الشيخ التمسية ايت.
ملول.

في. الشركة  مدة   املدة:حددت 

تكوينها. تا5يخ  من  ابتداء. سنة  .99
النهائي

5أسمال. الشركة:يشلغ  5أسمال 
 (00.000 د5هم. ألف  مائة  الشركة 
مائة. ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 
00).د5هم كقيمة للحصة الواحدة،.
كليا. القيمة  ومدفوعة  مكتتشة 

ومخصصة للشريك اآلتي.:....

لعشود عشد الشاقي. .: السيد. . . . . . . . .

000).حصة

السنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير.

وتنتهي في.) .دجنبر...

السيد. الشركة  يسير  التسيير:.

لعشود عشد الشاقي ملدة غير محدودة.....

القانوني لدى كتابة. تم اإليداع  .

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا2..

عدد. تحت  .2 /02/202 . بتا5يخ.

.409

387 P

 SOCIETE CENTRE PRIVE

TOP COURS SARL
محدودة املسؤولية 

إعال2 عن التأسيس
 07 . بتا5يخ. بمقت�سى عقد عرفي 

قواني2. بأكادير حر5ت  فبراير. 202.

شركة محدودة املسؤولية خصائصها.

كالتالي:

 SOCIETE CENTRE . . .: االسم. .•

PRIVE TOP COURS SARL

•.الهدف.:.مركز التد5يب املستمر

الشقة الثانية. .: املقر االجتماعي. .•

5قم.0 .شا5ع.20 .5ياض سالم أكادير

•.املدة.........:.99.سنة ابتداءا من.

تا5يخ التأسيس النهائي.

حدد. .: االجتماعي. الرأسمال  .•

الى. د5هم مقسم  .(00.000 مشلغ. في 

د5هم. .(00 فئة. من  حصة  .(000

للواحدة موزعة على الشركاء:

-.بخوش يونس..100..حصة بمشلغ.

10.000.د5هم

حصة. .100 مراد. الشوجمعي  .-

بمشلغ.10.000,00.د5هم

يقوم بتسيير الشركة. .: التسيير. .•

بخوش. للسيد  محدودة  غير  ملدة  و 

يونس و للسيد الشوجمعي مراد

التوقيع. حق  :اسناد  االمضاء. .•

للسيد. و  يونس  بخوش  للسيد 

الشوجمعي مراد..
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•.األ5باح.:..يتم اقتطاع.1.%.لتكوين.

عليه. املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص. او  يوزع  . والصافي. قانونيا 

جديد. من  مرحل  مشلغ  او  احتياطا 

برمته او جزئيا.

االيداع. تم  القانوني:. االيداع 

الضشط. بكتابة  القانوني 

بتا5يخ. بأكادير  التجا5ية  باملحكمة 

 20/02/202.تحت 5قم.9)144.

388 P

IDJAMAA CONSEILS 

  NABOU ELECT

SARL AU  

العام.. . الجمع. . بمقت�سى محضر.

والدي. في. 202/)7/0). املنعقد 

ذات. شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي.:.

    NABOU ELECT.:.االسم التجا5ي

SARL AU

مسؤولية. ذات  شركة  الصفة:.

محدودة.

الرأسمال.:.00.000).د5هم..

حيث يتوفر.:

على. . بونعما2. أحمد  . السيد. .-

000).حصة.

الهدف:.-.الكهرباء.العامة.

-.صيانة املعدات الصناعية.

الد5ا5كة. دوا5 تماعيت  .: العنوا2.

أكادير.

فاتح. من  تبتدئ  املالية:. السنة 

يناير إلى.) .ديسمبر من كل سنة.

السيد. طرف  من  تسير  التسيير:.

أحمد بونعما2.....

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

1)/فبراير/ 202  التجا5ية بأكادير في.

تحت الرقم الترتيبي. 7 14   .

389 P

AHECHOU CONCEPT
SARL AU 

 APPT.NR 2 RUE 01 BLOC.B.AV
 HASSAN II HAY LAARAB AIT

MELLOUL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو2. إعداد  تم  .،07/02/202 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.
باملميزات. الوحيد  الشريك  ذات 

التالية:
التسمية.:.اهشو كونسيبت

الغرض.:.االشغال العامة والشناء،.
التجا5ة واالستيراد والتصدير.

 2 5قم. شقة  .: االجتماعي. املقر 
الحسن. شا5ع  ب  بلوك  .0( الزنقة.

الثاني حي العرب ايت ملول.
حدد. االجتماعي:. الرأسمال 
ألف. في خمسمائة  الشركة  5أسمال 
على. مقسم  د5هم  .100.000 د5هم.
د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .1000
السيد. لفائدة  مخصصة  للواحدة 

اهشو محمد امي2..
اهشو. السيد  تعي2  تم  التسيير:.
كمسير وحيد للشركة. .، محمد امي2.

ملدة غير محدودة.
اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع 
القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية.
تحت. بتا5يخ. 24/02/202. بانزكا2 
التجا5ي. السجل  5قم  5قم. 42.

 .280 7
390 P

STE  TM CAMION 
  SARL AU 

تأسيس
في. املؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا5يخ واملسجل  .202 /0(/20 
بإنزكا2 تم تأسيس. يناير. 202. .2 
   TM CAMION SARL AU.شركة

هدفها.:
لجميع. والدولي  املحلي  النقل  .•

أنواع الشضائع نيابة عن الغير.
•.نقل األمتعة غير املصحوبة.

•.نقل الشضائع املعشأة أو الحاويات.

تمرسيط. حي  .: التجا5ي. العنوا2 

بلوك. 5.0قم.62).أيت ملول..

موزعة. . . . .(00.000 5أسمالها.

إلى000).حصة قيمة كل حصة.00) 

د5هم اكتتبت على الشكل اآلتي:

 (000 .: ابناي. عشداملالك  السيد 

حصة

تم تعيي2..السيد عشداملالك ابناي.

مسير للشركة ملدة غير محدودة..

تم اعتماد توقيع السيد عشداملالك.

والوثائق. العقود  جميع  في  ابناي 

اإلدا5ية..

99.سنة. :.مدة عمر الشركة. املدة.

من تا5يخ تأسيسها النهائي.

5قم. اإليضاحي  التجا5ي  السجل 

.2800(

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

..فبراير.. .22 االبتدائية بإنزكا2 بتا5يخ.

 202..تحت 5قم.91 .     

391 P

 FIDUCIAIRE CLUB COMPTA

 STE TATAR OUGLO
 SARL AU

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس. تم  .202 /02/08 في:.

تحمل. املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية

الشركة. اسم  شركة  .: التسمية.

 STE TATAR OUGLO SARL.:.تحمل

AU

تحدد 5أسمال. .: 5أسمال الشركة.

الشركة في.00.000).د5هم مقسم الى.

د5هم لكل. .(00 000).حصة بقيمة.

حصة مملوكة ل اكش عشد الرحيم.

JH442 7 : (000.حصة

أيت. النية,. حي  .: االجتماعي. املقر 

اعميرة,.اشتوكة ايت باها.

الهدف االجتماعي.:.تعمل الشركة.

في مجال نقل األ شخاص

التسيير:.تحدد تسيير الشركة من.

طرف:.اكش عشد الرحيم.

تم ايداع امللف القانوني للشركة.

النزكا2. االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت 5قم.400...بتا5يخ. 2/)0/ 202 

392 P

 CRAFED
SARL 

إعـــــــال2 عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  .( /02/202 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

 CRAFED  SARL.:.التسمية

السعديي2. حي  املقر االجتماعي.:.

 46 الرقم. الزنقة. 0.  1 بلوك  .02

كلميم املغرب.

د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

فئة. من  حصة  .(000 على. مقسمة 

00,00).د5اهم.

: الهدف.

.•.االستشا5ات اإلدا5ية

•.الشناء.و خدمات االشغال

السيد الحسن. .: الشريك الواحد.

والحامل. الجنسية،. بنعليات،مغربي 

5قم الوطنية  التعريف  لشطاقة 

 JD 714   40 .حصة.
السيد ابراهيم اولحا5ج،.مغربي. .-

الجنسية،.والحامل لشطاقة التعريف.

 J C  9 0  ( 9 الوطنية 5قم..

0  .حصة.

مغربي. لوديي،. نو5الدين  السيد 

الجنسية،.والحامل لشطاقة التعريف.

 CB78771.الوطنية 5قم 

0  .حصة.

فاتح. من  تبتدئ  .: املالية. السنة 

كل. من  دجنبر  . ( في. وتنتهي  يناير 

سنة

:.تسير الشركة حاليا من. التسيير.

الحسن بنعليات لفترة. طرف السيد:.

غير محددة.

اإليداع. تم  .: التجا5ي. السجل 

بتا5يخ. بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

 22/02/202.تحت 5قم. 202/ 14.

393 P



4853 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

 SOCIETE MAROC
 NETWORKS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشريك الوحيد

الرأسمال االجتماعي: 00.000) 
د5هم

املقر االجتماعي: حي الشرا5دة شا5ع 
الشهداء أوالد تايمة

التأسيس
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 
النظام. وضع  ثم  .26/0(/202 
املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة مميزاتها كالتالي:
مسؤولية. ذات  شركة  الشكل:.

محدودة للشريك الوحيد
 MAROC .: التسمية.

NETWORKS
تثبيت. و  انشاء. أشغال  الغرض:.

وصيانة الششكات املعلوماتية
الشرا5دة. حي  االجتماعي:. املقر 

شا5ع الشهداء.أوالد تايمة.
 (00.000 االجتماعي:. الرأسمال 
من. حصة  .(000 إلى. مقسم  د5هم 
د5هم للحصة على الشكل. .(00 فئة.

التالي.:
 (000 بو5يش. ياسي2  السيد  .-

حصة.
تسير الشركة من طرف. التسيير:.

السيد ياسي2 بو5يش.
من. ابتداء. سنة  .99 املدة:.

التأسيس النهائي.
الضشط. كتابة  القانوني:. اإليداع 
لدى املحكمة االبتدائية بتا5ودانت في.

 22/02/202.تحت 5قم.)2).
394 P

 STE  KAOUCHE
 TRANSPORT

   SARL AU
ICE 003244148000071

  تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ..بتزنيت..
تم وضع. .202 . . فبراير. . . .07 بتا5يخ.
محدودة. لشركة  أسا�سي  قانو2 
الخصائص. تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية:

 STE KAOUCHE . التسمية:.

 TRANSPORT SARL AU

نقل. مقاول  االجتماعي:. الهدف 

الشضائع و األمتعة لحساب الغير.
 (00.000 في. حدد  املال:. 5أ1 

000).حصة من. . د5هم مقسمة إلى.

فئة.00).د5هم موزعة كالتالي:

-.السيد..نو5 الدين قاوش..000) 

حصة..

.سنة ابتدءا من تا5يخ. .99 .: املدة.

تأسيسها.

دوا5 امراغ امراغ. املقر االجتماعي:.

اكلو تيزنيت..

املسيرو2:

مسيرة. . السيدة لطيفة قاوش. . .-

للشركة وملدة غير محدودة.

-.و السيد نو5الدين قاوش مساعد.

املسيرة.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بتا5يخ. .202 /64 تحت 5قم. . بتزنيت.

.202 /02/22

395 P

 STE IKIDO TRAVAUX SARL
5أ1 مالها 000.000.) د5هم

املقر االجتماعي :  5قم 06 تجزئة 

االسوا5 نديم املحايطة تا5ودانت

 إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

القانو2. إحداث  تم  .،06/02/202 

املسؤولية. ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة،.خصائصها كالتالي.:

 IKIDO TRAVAUX التسمية:.

 SARL
تجزئة. .06 5قم. .: املقر اإلجتماعي.

االسوا5 نديم املحايطة تا5ودانت

الهدف اإلجتماعي.:.

املختلفة. االشغال  في  مقاول  .-

والشناء..

املكتبيات. اجهزة  بيع  .-

واملعلوميات..

-.مفاوض.

في:.. حدد  الشركة  مال  5أ1 

على. مجزء. د5هم  .(.000.000

.د5هم.. .(00 . 0.000).حصة من فئة.
للحصة لواحدة كلها مكتتشة..كالتالي.

..: . . خربا2. الدين  نو5  . السيد. .-
1000..حصة،.أي.100.000.د5هم.

  1000 . .: خربا2. . السيدة يامنة. .-
حصة.،.أي.100.000.د5هم.

0.000)...حصة.،.أي. . . .: املجموع.
000.000.).د5هم.

يامنة.. السيدة  تعيي2  .: التسيير.

غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  خربا2 
محدودة.

من فاتح يناير إلى. .: السنة املالية.
) .دجنبر.

املدة.:.99.سنة.
لدى. القانوني  اإليداع  تم  لقد  .
املحكمة االبتدائية..بتا5ودانت بتا5يخ..
 -  ( 1 5قم. تحت  م  .27/02/202 

السجل التجا5ي:.97 9.
396 P

STE EVOC TRANS
   إعال2 عن تأسيس

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بيوكرى. جماعة  ب  .(0/02/202 

حر5ت قواني2 شركة ذات مسؤولية.
محدودة خصائصها كالتالي.:......................................................................
 STE EVOC.االسـم.:.ايفوك ترونس

  TRANS
لحساب. الشضائع  نقل  األهداف:.
لحساب. املستخدمي2  نقل  الغير/.

الغير/التجا5ة املختلفة.
ايت. د5ب  . .: . . . . املقر االجتماعي.
العسري حي التوامة بيوكرى اشتوكة.

ايت باها..
 (00.000 االجتماعي:. الرأسمال 

د5هم........
التسيير:.تم تكليف السيد محمد.
غير. ملدة  وحيد  كمسير  العمرية 

محدودة.
اإليداع القانوني.:.تم اإليداع لدى.
بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية  املحكمة 
 02/202/)2.تحت 5قم. 84/202  
بالسجل االيضاحي./.السجل التجا5ي.

5قم.)2799
397 P

STE SERICIO
   إعال2 عن تأسيس

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بيوكرى. جماعة  ب  .( /02/202 

حر5ت قواني2 شركة ذات مسؤولية.
محدودة خصائصها كالتالي.:.....................................................................
  STE SERICIO.االسـم..:.سيريسيو
.// املختلفة. االشغال  .: األهداف.

االشها5 و امليديا//التجا5ة املختلفة.
ايت. د5ب  . .: . . . . املقر االجتماعي.
العسري حي التوامة بيوكرى اشتوكة.

ايت باها..
  (00.000 االجتماعي:. الرأسمال 

د5هم.........
نو5. السيد  تكليف  تم  التسيير:.

الدين ايت احمد و السيد عشد الغني.

ملدة. وحيدين  كمسيرين  احمد  ايت 
غير محدودة.

اإليداع القانوني.:.تم اإليداع لدى.

بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية  املحكمة 
 02/202/)2.تحت 5قم. 202/ 8  
بالسجل االيضاحي./.السجل التجا5ي.

5قم.27989
398 P

GOU WAMAN
تأسيس شركة

على عقد عرفي حر5 بتزنيت. بناء.

وضع. تم  يناير. 202،. . ( بتا5يخ.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

الوحيد،. الشريك  ذات  . املسؤولية.
وذات الخصائص التالية:

..«GOU WAMAN».:التسمية
الهدف:.مطعم..-.مقهى..-...مفاوض.
شا5ع. .1 5قم. االجتماعي:. املقر 

الحسن.2.حي اليوسفية تيزنيت.
  (0.000 االجتماعي:. الرأسمال 
حصة. .(00 إلى. مقسم  د5هم،.
للحصة،.. د5هم  .(00 ب. اجتماعية 

موزعة على النحو التالي.:.
-.اوبيهي ابراهيم.......:.00).حصة.

من. الشركة  ستسير  التسيير:.

طرف السيد اوبيهي ابراهيم ملدة غير.
محدودة.
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باملحكمة.. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(1 يوم. تيزنيت  االبتدائية 

 202.تحت عدد. 16/202. 

399 P

شركة بوسوف ترونس
 سا5ل

بوسوف. الشركة:شركة  تسمية 

ترونس سا5ل.

في:... العرفي  العقد  تسجيل  تا5يخ 

 09/02/202.بتا5ودانت.

الهدف االجتماعي..:..نقل الشضائع.

للغير/ األمتعة  ودوليا/نقل  وطنيا 

االستيراد والتصدير.
5أسمال الشركـة.00.000)...د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

سفيا2. السيد  لفائدة:. موزعة 

بولهدود.000).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

محل سفلي بحي. املقر االجتماعي:.

السما5ة الكردا2 أوالد التايمة..

املسير:...سفيا2 بولهدود.

املحكمة. في  القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. بتا5ودانت  االبتدائية 

)02/2/ 202.تحت 5قم.8)) 
.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

9 81

400 P

STE ESCOMPTE SARL

 STE  SAMKOURTA

 TRAVAUX
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
في:. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  .20/02/202 

الشريك. ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحمل الخصائص التالية.:

اسم. الشركة  تحمل  .: . التسمية.

شركة

 STE SAMKOURTA TRAVAUX

SARL AU
تحدد 5أسمال. .: 5أسمال الشركة..

الشركة في.00.000).د5هم أي.000) 

لكل حصة. 00)د5هم  بقيمة. حصة 

للسيدة. 000)حصة  كالتالي. محددة 

  JM69976سميرة كرتا

املقر. تحدد  .: . االجتماعي. املقر 

االجتماعي للشركة في العنوا2:بلوك.
0).5قم.07 .حي املزا5 ايت ملول.

األشغال. .: االجتماعي. الهدف 

العامة والشناء.والتجا5ة

التسيير:.تحدد تسيير الشركة من.

طرف سميرة كرتا ملدة غير محددة

تم ايداع امللف القانوني للشركة.

لدى املحكمةاالبتدائية إلنزكا2 تحت.
5قم.4 4.بتا5يخ. 28/02/202

401 P

املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م

SOHAIL MARBRE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك واحد
الجمع. محضر  على  بناء. .

بتا5يخ. املنعقد  التأسي�سي  العام 

ذات. تأسست شركة  .08/02/202 

باالعتشا5ات. املحدودة  املسؤولية 

التالية..:.

 SOHAIL شركة. .: . االسم. .-

MARBRE..ذات املسؤولية املحدودة.

من شريك واحد.

-.العنوا2..:.دوا5 اد بوزيد الركادة.

تيزنيت.

-الهدف.:.بيع وتسويق الرخام.

 99( -املدة:.تسعة و تسعو2 سنة.

سنة).
الشركة. 5أسمال  .: املــال. 5أ1  .-

د5هم.. .(00.000 هو مائة ألف د5هم.

حصة. .((000( ألف. إلى  مقسمة 

بقيمة مائة.)00)).د5هم لكل حصة.

عشد. قساوي  السيد  التسيير:. .-

الكريم مسيرا للشركة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع  .-

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت.

5قم. تحت  .28/02/202 .: بتا5يخ.

.70/202 

402 P

شركة  ستريتوم نكوص ش م م
  Société.STRETUM  NEGOCE

S.A.R.L

بتا5يخ. عرفي  عقد  بموجب 

انزكا2. ملول  بايت  .. .20/(2/2022

 .210(2071 5قم. تحت  مسجل 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة..والتي تتوفر على املواصفات.

التالية.–

التسمـيـــــة:

  STRETUM  NEGOCE شركة.

S.A.R.L

هــدف الشركـــــة:

-.بيع وشراء.قطع الغيا5.

ميدا2. في  وخدمات  . اعمال. .-

امليكانيك..

-.نقل الشضائع لحساب..الغير..

املقــــــر االجتمـــــاعي:

زنقة.. . .04 بلوك. .(2 5قم. محل 

السو�سي.. . املختا5. . شا5ع. . بوسحاب.

ايت ملول..

الرأسمــــــــال:

في. الشركة  5أسمال  حدد 

 (000 مقسم على. د5هم،. .(00.000

حصة اجتماعية ب.00).د5هم.

االكتتاب موزعة بي2..الشركاء.هما..

حصة. .100 . ..خالص محمد. السيد.

لحشيب. لز5ق  . اجتماعية....والسيد.

100.حصة اجتماعية..

الـمـــــــدة:

ابتداء. سنة  .99 في. املدة  حددت 

من يوم تأسيسها النهائي.

السيد. بتعيي2  العام  الجمع  قام 

محمد..خالص مسيرا للشركة،.وذلك.

من. .«( » طشقا للمادة الثالثة عشر.

القانو2 األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

في02/09/  202   بانزكا2  االبتدائية 

السجل. .- .202 /298 5قم. تحت 

التجا5ي 5قم... 2790

403 P

 FRESHMURE– SARL
اعال2 تأسيس شركة

العرفي. للعقد  طشقا 

تقر5. املؤ5خ. 06/02/202.

باملواصفات..................................................................................................................... شركة  تأسيس 

اآلتية....

  FRESHMURE.:.التسمية

الشكل.:.شركة محدودة املسؤولية
 2 بلوك. .4 5قم. االجتماعي:. املقر 

شا5ع الرئيس الشكاي. . الطابق األول.

اكادير
. 5أ1 املال.:.00.000)..د5هم.

املسيرين..:.السيد 5ضوا2 كيما5 و.

السيد سعيد الكا5ح.

السنة املالية:.من.).يوليوز الى.0  

يونيو من السنة املوالية.

الضشط. كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتا5يخ. باكادير  التجا5ية  للمحكمة 

02/28/  202.برقم.9)206).

404 P

MOSHADI PARK MULTI-

SERVICES
تأسيس شركة

على عقد عرفي حر5 بأكادير. بناء.

وضع. تم  فبراير. 202،. بتا5يخ. 0.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

املسؤولية..،وذات الخصائص التالية:

 MOSHADI PARK التسمية:.

MULTI-SERVICES

.- السيا5ات. غسل  الهدف:. .-

الحراسة.–.التنظيف-

اخو5با2. دوا5  االجتماعي:. املقر  .-

التمسية أيت ملول.

  (0.000 االجتماعي:. الرأسمال  .-

حصة. .(00 إلى. مقسم  د5هم،.

اجتماعية،.وموزع علي.:
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-.حميدوش مصطفي.:.10.حصة.
-.الطيبي عشدالهادي:.10.حصة.

من. الشركة  ستسير  التسيير:. .-

.حميدوش مصطفي. طرف السيدا2.

غير. ملدة  . عشدالهادي. والطيبي 
محدودة.

باملحكمة.. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 يوم. بانزكا2  . االبتدائية.
 202.تحت عدد.97 . 

405 P

CASH AL KHEIR
تأسيس شركة

على عقد عرفي حر5 بأكادير. بناء.

وضع. تم  فبراير. 202،. .09 بتا5يخ.

القواني2 األساسية لشركة محدودة.

الوحيد،. الشريك  ذات  . املسؤولية.
وذات الخصائص التالية:

 CASH AL KHEIR.:التسمية
مكتب. تحويل األموال-. الهدف:. .-

الصرف.
الخير. طريق  االجتماعي:. املقر  .-

تجزئة. ).5قم 71.بنسركاو أكادير.
  (0.000 االجتماعي:. الرأسمال  .-
حصة. .(00 إلى. مقسم  د5هم،.
في اسم السيد. . جميعها. اجتماعية،.

أمكا�سي بلقاسم.
من. الشركة  ستسير  التسيير:. .-
ملدة. بلقاسم  أمكا�سي  السيد  طرف 

غير محدودة.
باملحكمة.. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بأكادير يوم.24.فبراير. 202 

تحت عدد. 2018). 
406 P

شركة ساني فروا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها 00.000) د5هم
املقر االجتماعي : املختا5 السو�سي ) 
5قم  2 شا5ع عشد الرحيم بوعشيد 

اكادير.
.بمقت�سى عقد عرفي موقع بتا5يخ.
باكادير،. املسجل  .0(/02/202 
تأسست على إثره شركة باملواصفات.

التالية.:.

االسم.:.شركة ساني فروا ش.م.م..............

تسيير. .: االجتماعي. الغرض 

وتركيب املبردات.............

:.املختا5 السو�سي. املقر االجتماعي.

).5قم. 2.شا5ع عشد الرحيم بوعشيد.

اكادير............

املدة االجتماعية.:..99.سنة.

 (00.000 .: االجتماعي. الراسمال 

حصة. .(000 الى. مقسمة  د5هم 

د5هم. .(00 فئة. من  اجتماعية 

للواحدة..

يناير. .0( :.من. السنة االجتماعية.

الى.) .دجنبر..

التسيير.:.الشركة مسيرة من طرف.

كل من السيد 5شيد ازملزي والسيد.

يونس ساني.

باملحكمة. .: القانوني. االيداع 

 (20606 التجا5ية باكادير تحت 5قم.

بتا5يخ. 27/02/202.

407 P

شركة ك م س ٳمو تكاديرت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : 5قم 86 حي الهناء 

بلوك ب الد5ا5كة اكادير.

.بمقت�سى عقد عرفي موقع بتا5يخ.

باكادير،. املسجل  .06/02/202 

تأسست على إثره شركة باملواصفات.

التالية.:.

ٳمو.  1 م  ك  شركة  .: االسم.

تكاديرت...............

األ5ا�سي. .: االجتماعي. الغرض 

التجزئات-. .– للعما5ات. املخصصة 
االقامات.–.منعش عقا5ي............

حي. .86 5قم. .: االجتماعي. املقر 

الهناء.بلوك ب الد5ا5كة اكادير.....

املدة االجتماعية.:..99.سنة.

 (00.000 .: االجتماعي. الراسمال 

حصة. .(000 الى. مقسمة  د5هم 

د5هم. .(00 فئة. من  اجتماعية 

للواحدة..

يناير. .0( :.من. السنة االجتماعية.

الى.) .دجنبر...

التسيير.:.الشركة مسيرة من طرف.

السيد سعيد املحني.

باملحكمة. .: القانوني. االيداع 

 (20601 التجا5ية باكادير تحت 5قم.

بتا5يخ. 27/02/202.

408 P

  STE  BOUGHANPLAST
SARL AU

بمقت�سى..عقد..عرفي..مؤ5خ..يوم.

 20/02/202.تم إنشاء.شركة..ذات.

الخصائص التالية.:

  STE .: التسمية.

 BOUGHANPLAST  SARL AU

وتدوير. تجميع  .- .: الهدف.

الشالستيك.

شا5ع. .108 5قم. متجر  . .: املقر.

الوفاق تمسيةايت ملول..

د5هم. . .(00.000 . الرأسمال:.

مقسمة كاآلتي:

السيد:يو1 بوغنيم.000).حصة.

)00).د5هم للحصة).

التسيير:السيد يو1 بوغنيم

اإليداع القانوني وضع في املحكمة.

االبتدائية..بإنزكا2 يوم. 28/02/202 

التجا5ي:. السجل  .4 6 . 5قم. تحت 

28017

409 P

 CHARLIEFOOD شركة
  SARL

 إعال2 عن تأسيس 
محر5. عرفي  عقد  بمقت�سى 

.يناير. 202..تمت. بأكادير بتا5يخ. ).

األسا�سي. القانو2  على  املصادقة 

ذات. املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية:.

 STE CHARLIEFOOD.:.التسمية

  SARL

.- السريعة. الوجشات  .* .: الهدف.

سناك

*..مقهى و مطعم....
زنقة. . 0 5قم. االجتماعي:. املقر 

الفرابي حي الداخلة اكادير.

حدد الرأسمال. 5أسمال الشركة:.

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  االجتماعي 

حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.

من فئة.00).د5هم للواحدة في ملك.:

حصة. .100 :مريم بيمو. السيد. .-

اجتماعية.

-.السيد.:أمنية لشويري.100.حصة.

اجتماعية.

املدة:.99.سنة..

التسيير:.السيد عادل البراق.

يناير. .0( من. السنة االجتماعية:.

إلى.) .دجنبر.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

.: 5قم. تحت  بتا5يخ:. 28/02/202.

. (20621

410 P

 SOCIETÉ AGRDOILE

TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية
5أسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي :دوا5 عي2 سيدي 

الشواطات اوالد برحيل  عمالة 

تا5ودانت.

بتا5يخ. عرفي،. عقد  بمقت�سى 

القانو2. تم وضع  فبراير. 202,. .07

املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

 ”AGRDOILE TRAVAUX“.املحدودة

باملميزات التالية:

الشركاء:

ايد. محمد  السيد  .-

سنة. مزداد  . عامر,مغربي,.

التعريف. لشطاقة  974)،الحامل 

الساكن. .P( 929 .5قم الوطنية 

برحيل. اوالد  سيدي  عي2  بدوا5 

تا5ودانت.

املوضوع.:

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي.:

-.اشغال عامة او الشناء..

-.التحادث.

الفالحية. . االشغال. مما5سة  .-

)الجنيوالتقليم…).
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التسمية:

 AGRDOILE . م.م. .ذ.. . شركة. .-

. TRAVAUX  S.A.R.LAU

دوا5 عي2 سيدي. املقر االجتماعي:.

عمالة. . برحيل. اوالد  الشواطات 

تا5ودانت.

املدة:.تسعة و تسعو2 سنة ابتداء.

من تا5يخ تسجيل الشركة في السجل.

التجا5ي.
5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 ب. الشركة 

مقسمةإلى.000).حصة من فئة.00) 

د5هم موزعة كالتالي:

عامر. ايد  محمد  السيد  .-

000)حصة اجتماعية.

املجموع.000).حصة اجتماعية

ايد. السيدمحمد  عي2  التسيير:.

عامرمسيرا للشركة و يلزمه بتوقيعه.

املنفرد ملدة غير محددة

من. تبتدئ  االجتماعية:. السنة 

دجنبر من. . ( فاتح يناير و تنتهي في.

كل سنة.

األ5باح:.توزع األ5باح الصافية بعد.

1في املائة لالحتياط القانوني. خصم.

في. حصتهم  حسب  الشركاء. على 

الشركة أو تنقل من جديد إلى السنة.

املوالية.

اإليداع. تم  القانوني:. اإليداع 

لدى. الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بتا5ودانت بتا5يخ.

تحث 5قم السجل. . فبراير 202. .28

التجا5ي.)940.

411 P

 SOCIETE LE RIAD DES

OLIVIERS PARADIS
SARL AU 

إعال2 عن تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ.

20.فبراير. 202.تمت املصادقة على.

محدودة. لشركة  األسا�سي  القانو2 

ذات. واحد  شريك  املسؤولية 

الخصائص التالية:.

 SOCIETE  LE RIAD .: التسمية.
 DES OLIVIERS PARADIS SARL

  - AU
الهدف:.نزل سياحي.......

ايموزا5. طريق  االجتماعي:. املقر 
اداوتنا2 اقصري اوسير اكادير.-

5أسمال. حدد  الشركة:. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  االجتماعي 

حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.
من فئة.00).د5هم للواحدة في ملك:

-.السيد ما5ك وا5نيي.000).حصة.
اجتماعية......

املدة:.99.سنة..
.التسيير السيد ما5ك وا5نيي

يناير. .0( من. السنة االجتماعية:.
إلى.) .دجنبر.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بٲكادير. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 5قم:. فبراير. 202. .22 بتا5يخ:.
(20111

412 P

SOCIETE  ESTELAR 
 SARL  

إعال2 عن تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ.
0).فبراير. 202.تمت املصادقة على.
محدودة. لشركة  األسا�سي  القانو2 

املسؤولية ذات الخصائص التالية:.
 SOCIETE  ESTELAR .: التسمية.

   SARL
الهدف:.و5شة الدعاية واإلعال2.......
املقر االجتماعي:.بلوك.5.02قم.14 

زنقة املستشفى ايت ملول.-
5أسمال. حدد  الشركة:. 5أسمال 
د5هم. .(00.000 مشلغ. في  االجتماعي 
حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.
من فئة.00).د5هم للواحدة في ملك:

 100 امحمود. كريمة  السيدة  .-
حصة اجتماعية......

-.السيد عزيز املهد5ي.100.حصة.
اجتماعية.

املدة:.99.سنة..
امحمود. كريمة  السيدة  التسيير 

والسيد عزيز املهد5ي.

يناير. .0( من. السنة االجتماعية:.

إلى.) .دجنبر.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا2.

 (4 مصلحة السجل التجا5ي بتا5يخ:.

فبراير. 202.تحت 5قم.:.   

413 P

 SOCIETE  HSEXIT

SARL 

إعال2 عن تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محر5 بتا5يخ.

4).فبراير. 202.تمت املصادقة على.

محدودة. لشركة  األسا�سي  القانو2 

املسؤولية ذات الخصائص التالية:.

 SOCIETE  HSEXIT التسمية.

 SARL

الهدف:.التكوين والتواصل.......

السفلي. الطابق  االجتماعي:. املقر 

 22 5قم. .404 د5ب ايت عي�سى زنقة.

الدشيرة انزكا2.-

5أسمال. حدد  الشركة:. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  االجتماعي 

حصة اجتماعية. .(000 مقسمة إلى.

من فئة.00).د5هم للواحدة في ملك:

 100 -.السيد صالح الدين شرعي.

حصة اجتماعية......

-.السيد شادي عا5ف.100.حصة.

اجتماعية.

املدة:.99.سنة..

الدين. صالح  السيد  التسيير 

شرعي والسيد شادي عا5ف....

يناير. .0( من. السنة االجتماعية:.

إلى.) .دجنبر.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا2.

 22 مصلحة السجل التجا5ي بتا5يخ:.

فبراير. 202.تحت 5قم:.98 

414 P

 STE DEFLEX EXPERT

  DENTAL
SARL AU

تأسيس شركة
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

تم تأسيس. . بانزكا2. . .((/02/202 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات.

الخصائص التالية.

 STE DEFLEX . . . . . .: التسمية.

EXPERT DENTAL  SARL AU

املقر االجتماعي.:.حي اكدال بلوك.
).5قم.16.ايت ملول.

الهدف.:.اجهزة او اجزاء.من اطقم.

االسنا2.).املصنع د.)..

املدة.:.99.سنة.

د5هم. .(00.000 . الرأسمال:.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم لكل واحدة..

100%.أي.000).حصة اجتماعية.

لفائدة علي اشمير..

علي. السيد  تعيي2  تم  .: التسيير.

غير. . ملدة. . للشركة. كمسير  اشمير 

محدودة...........

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بائنزكا2.

بتا5يخ.28/02/2022.تحت 5قم...1 4  

والسجل التجا5ي 5قم.28011                                             

415 P

 IDAWBAAKIL EUROPE DE

TRANSPORT
تأسيس شركة

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سي 

تأسيس. ثم  بتزنيت  .(0/02/202 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات.

الخصائص التالية.:

 IDAWBAAKIL....التسمية:.شركة

                        EUROPE DE TRANSPORT

املقر االجتماعي.:.مركز انزي تزنيت....

:)).نقل الشضائع لحساب. الهدف.

الغير على الصعيد الدولي و الوطني...

املدة:99.سنة.
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د5هم. .(00.000 .: الرأسمال.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم لكل واحدة..

-.%.10..أي.100.حصة اجتماعية.

لفائدة السيد الحسن انمري.

-.%.10.أي.100.حصة اجتماعية.

لفائدة السيد ابراهيم والعربي..

التسيير.:.تم تعيي2 السيد الحسن.

غير. . ملدة. . للشركة. كمسير  انمري 

محدودة....

االيداع. تم  .: القانوني. االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت.

بتا5يخ. 27/02/202.تحت 5قم.69.و.

السجل التجا5ي 5قم.. 141.

416 P

  SOCIÉTÉ  STE DUSATEC
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسست شركة ذات. .202  /02/2(

باملواصفات. محدودة  مسؤولية 

التالية.:

STE DUSATEC.:.التسمية

الصيانة. أعمال  .: املوضوع.

املعدنية. اإلنشاءات  .– الصناعية.

التجا5ة أو الوساطة في االستيراد. .–

والتصدير.

حي. :5قم7)2. االجتماعي. املقر 

الحرفيي2 الحي الصناعي ايت ملول.

املشلغ. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

إلى.. مجزأ  د5هم  .(00.000 في.

د5هم. .(00 . فئة. من  حصة  .(000

للواحدة..

التسيير.:.أسند التسيير إلى السيد.

محدودة.. غير  ملدة  امحمود  محمد 

تلتزم. الشنكي،. للتوقيع  بالنسشة  أما 

محمد. السيد  بتوقيع  الشركة 

امحمود او السيد فتاح الهوا5ي.

تأسيس. من  سنة  .99 املدة:.

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب.

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا2.

5قم. تحت  .202  /02/27 بتا5يخ.

بالسجل. الشركة  تسجيل  0 4.وتم 
التجا5ي تحت 5قم.28047 .

417 P

 STE  VHM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك واحد  
تأسيس شركــة

عرفي. عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  .،22/02/202 

ذات املسؤولية املحدودة خصائصها..
كالتالــــــي:

       STE VHM  MAROC..:.التسمية
استيراد. .- .: االجتماعي. الهدف 

وتصدير االبقا5 واالغنام.
شا5ع. .86 5قم. .: االجتماعي. املقر 

الحسن اال ول حي الحسني..انزكا2.
املدة.99...سنة..

د5هم. .(00.000 الرأسمال.

حصة إجتماعية. .(000 مقسمة إلى.

من فئة.00)..د5هم للحصة الواحدة،..

السيد. .-: . كالتالي. للشركاء. منتسشة 
محمد دنشا:.000).حصة اجتماعية.،
يعهد بتسيير الشركة. التسيير:. .- .
غير. ملدة  دنشا  محمد  السيد  إلى 

محددة،.أما التوقيع فينسب..له....
تم اإليداع القانوني بكتابة. . وقد.
االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 
تحت.. بتا5يخ. 02/202/ 2. بانزكا2 

5قم.. 40 .
418 P

سكال تيم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقـتـ�سى 
القانو2. وضع  يناير. 202،. .04  
األسا�سي للشركة املحدودة املسؤولية.

ذات املواصفات التالية:
....التسمية:.سكال تيم

املوضوع االجتماعي:
املغرب في  سواء. الشركة   غرض 

.أو في الخا5ج:

مركز. وتشغيل  وإدا5ة  إنشاء. .-

اتصال.

 C 6 – عما5ة. االجتماعي:. املقر 

9 ).شا5ع عشد هللا كنو2 طنجة..

يوم. من  ابتداء. سنة  .99 املدة:.

تأسيسها النهائي.

حدد. االجتماعي:. الرأسمال 

في. للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 (00 الى. مقسم  د5هم  .(00.000

 (00 فئة. من  اجتماعية  حصة 

د5هم للواحدة تم تحر5يها كاملة وهي.

مقسمة كالتالي:

حصة. .100 أو،. إ  بريالي  شركة 

د5هم. .(00 فئة. من  اجتماعية 

للواحدة بمشلغ.10.000.د5هم؛

حصة. .100 إ1،. أياتي  شركة 

د5هم. .(00 فئة. من  اجتماعية 

للواحدة بمشلغ.10.000.د5هم.

ويسير. الشركة  يدير  التسيير:.

والسيد. زفا5  بريالي  السيد  شؤونها:.

أياتي مسعود إيف..

من. تبتدئ  االجتماعية:. السنة 

دجنبر من كل. . ( يناير وتنتهي في. .(

سنة.

بمـكتـب. الـقـانوني  اإليداع  تــم  .

بـطنجة. التجا5ية  بـاملـحكمـة  الضـشط 

5قـم. تحـت  فبراير. 202. بتـا5يـخ. 2.

 .298 

419 P

 STE TRANSPORT BEN-DAH
SARL-AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد 

بايت. مؤ5خ  عرفي  عقد  بموجب 

وضع. تم  .24/02/202 . في. ملول 

ذات. لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

والتي تكمن مميزاتها فيما يلي.

 STE TRANSPORT .: التسمية.

  BEN-DAH  S.A.R.L-AU

سواء. الشركة  تهدف  .: الغرض.

لحسابها الخاص أو لحساب الغير في.

املغرب وفي أي دولة أخرى إلى:

ودوليا. وطنيا  الشضائع  نقل  .-

لحساب الغير.

-.التصدير واالستيراد

جنا2. . تجزئة. .: الشركة. مقر 

سلطانة 5قم.))2.ايت ملول.

في الشركة  مدة   املدة:حددت 

تكوينها. تا5يخ  من  ابتداء. سنة  .99  

النهائي
5أسمال. يشلغ  .: الشركة. 5أسمال 

 (00.000 د5هم. ألف  مائة  الشركة 

مائة. ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

00).د5هم كقيمة للحصة الواحدة،.

كليا. القيمة  ومدفوعة  مكتتشة 

ومخصصة للشريك..اآلتي.:...........

 (000 حميد. ده  بن  السيد  .-

حصة.

السنة املالية:.تبتدئ في فاتح يناير.

وتنتهي في.) .دجنبر...

يسير الشركة السيد بن. التسيير:.

ده حميد ملدة غير محدودة.....

القانوني لدى كتابة. تم اإليداع  .

الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا2.

عدد. تحت  .28/02/202 . بتا5يخ.

440

420 P

 STE OURGH BIO SARL
5أ1 مالها   00.000) د5هم

املقر االجتماعي : دوا5 ايت واعشدي 

تافنكولت تا5ودانت

التعريف املوحد للمقاولة:

  00 2 84 00000  

إعال2 عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتا5يخ.

القانو2. إحداث  تم  .،0 /02/2 20

املسؤولية. ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة.،.خصائصها كالتالي.:

 OURGH BIO...:التسمية

ايت. دوا5  .: . . اإلجتماعي. املقر 

واعشدي تافنكولت تا5ودانت

الهدف اإلجتماعي.:.

ا5كا2. زيت  وتسويق  انتاج  .-

ومشتقاته.
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-.االستيراد والتصدير.

-.نقل الشضائع لحساب الغير.
..: في. حدد  الشركة  مال  5أ1  . . .

 (000 على. مجزء. د5هم  .(00.000

د5هم للحصة. . .(00 حصة من فئة.

الواحدة كلها مكتتشة كالتالي.:

-.السيد...ابراهيم ايت احمد.........:.

100...حصة،.أي..10.000.د5هم.

-.السيد...عمر 5حمني...............:.100   

حصة،.أي..10.000.د5هم.

أي. حصة،. .(000 . . .: املجموع.

00.000)..د5هم

محمد. السيد  تعيي2  .: التسيير.

غير. ملدة  للشركة  كمسير  . بومزوغ.

محدودة.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .دجنبر..

املدة.:.99.سنة.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بتا5ودانت بتا5يخ.

 -  (26 م تحت 5قم. . .2 /02/202 

السجل التجا5ي.:.)9 9.

421 P

MAS IRRIGATION SARL 
5أسمالها : 00.000) د5هم

 1 مكتب 5قم. .: مقرها االجتماعي.
زنقة مليلية. .((0 الطابق الثاني 5قم.

الدشيرة. تاسيال  الصناعي  الحي 

انزكا2..

بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهم. قر5  بانزكا2  .20/02/202 

الشركة ما يلي:

.MAS IRRIGATION.:.االسم

وتصنيع. إنتاج  .: الشركة. هدف 

. مواد وادوات الري..

 1 5قم. مكتب  .: الشركة. مقر 
زنقة مليلية. .((0 الطابق الثاني 5قم.

الدشيرة. تاسيال  الصناعي  الحي 

انزكا2.

 (00.000 في. محدد  الراسمال 

من. حصة  .(000 الى. مقسم  د5هم 

د5هم للحصة الواحدة تم. .(00 فئة.

اكتتابها كلها للسيد صالح سالمه...

ثم تعيي2 السيد صالح. .: التسيير.

غير. ملدة  للشركة  كمسير  سالمه 

محدودة مع حق االمضاء..

لتكوين. . .5% اال5باح يتم اقتطاع.

عليه. املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا...

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

تحت. بتا5يخ. 27/02/202. بانزكا2 

5قم.  4  .  

422 P

LAYANE MANI TECH
تـأسـيـس شــركة

 01 . بتا5يخ. . .بمقت�سى عقد عرفي.

القانو2. وضع  تم  .. .20(2 شتنبر.

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية.

تحمل الخصائص التالية:

 LAYANE MANI .: الـتـسـميـــــــــــــــة.

TECH

.شركة دات املسؤولية. .: . الشكل.

املحدودة...

الـمـوضـــــوع.:.........

االشغال العامة و املختلفة

ف ف 5قم.. . ..: الـمـقر االجـتـماعــي.

 1 .حي الداخلة اكادير

سنة ابتداء. . .99 .: مــــــدة الشركــــــة.

من يوم تأسيسها..

 (00.000 . .: . الشركـــة. 5أسمـــال 

من. حصة  .(00 على. مقسم  د5هم 

فئة.000).د5هم للحصة..موزعة على.

النحو التالي.:.....

-..السيد جالل شوبيد.00).حصة

األ5بـــــــــــــــــــاح..:.يتم اقتطاع نسشة.%.1 

من األ5باح..لالحتياط القانوني والشاقي.

حسب تقرير الشركاء...سواء.يوزع آو..

ينقل.

من. الشركة  تسير  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:.

طرف السيــد جالل شوبيد.

السنـــة االجتمـاعيـة.:.من فاتح يناير.

إلى.) .دجنشـــــر.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم. باكادير  التجا5ية  . املحكمة.

تم. تحت 5قم.  1). . .27/09/20(2

التجا5ي. بالسجل  الشركة  تسجيل 

لدى املحكمة التجا5ية باكادير تحت.
5قم.)94 2

للخالصة الشيا2
املسيــــــــر.

423 P

   DEALGIT شركة
5قم 76 مركب قصشة سو1 ك م 1 

بن سركاو اكادير
تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ اكادير.

تأسيس. تم  بتا5يخ. 20/02/202،.

صفاتها.. . املسؤولية. محدودة  شركة 
كما يلي.:.

                   DEALGIT.:.التسمية
أساسا. الشركة  تهدف  . الهــدف:.

إلى:
-.بوابة 5قمية لشراء.وبيع التد5يب
وعموما جميع العمليات التجا5ية.
الصناعية املالية و العقا5ية املتعلقة.
األنشطة. وكل  املذكو5ة  باالنشطة 
شأنه. من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
مركب. .76 5قم. .: املقر االجتماعي.
قصشة سو1 ك م.1.بن سركاو اكادير
من تا5يخ. 99.سنة ابتداء. . .: املدة.
التسجيل بالسجل التجا5ي باستثناء.

حالة التمديد أو الفسخ املسشق.
الرأسمال.:..حدد 5أسمال الشركة..
في.00.000).د5هم..مقسم..إلى.000) 

حصة.
                           KAKON NISSIM السيد. .-

0)1.حصة
 FERRASSE JEAN-LOUIS.السيد.- 

490.حصة
 KAKON السيد. .: التسيير.
ملدة. و ذلك  للشركة  مسير  .NISSIM

غير محدودة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يوم 202/ 0/)0  باكادير  التجا5ية 

تحت 5قم.8 206).
424 P

ASMOUDI TRANS
 SARLAU ش. م. م

تأسيس شركة م م 
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تم  .202 /02/(1

محدودة املسؤولية تحمل الخصائص.

التالية.:

 ASMOUDI TRANS . .: التسمية.

ش م م
 (00.000 .: 5أسمال الشركة..

000)حصة بقيمة. د5هم مقسم الى.

00).د5هم لكل حصة مملوكة ل.:

  (000 ب. .: . محسن اصمودي. .-

حصة

كناوة.. حي  .: االجتماعي. املقر 

بيوكرى اشتوكة ايت باها

نقل. .: االجتماعي. الهدف 

املستخدمي2 لحساب الغير..

التسيير:.تسيير الشركة من طرف.

الشطاقة. 5قم  اصمودي  محسن 

 MC(98107..الوطنية

تم إيداع امللف القانوني للشركة.

بانزكا2. االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت 5قم.401.بتا5يخ. 202/ 02/2.

425 P

 SOCIETE COD BARAJA

LATINA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

AU.CAPITAL.DE 100.000 DHS

 SIEGE.SOCIAL: BLOC 5 HAY

ASSAISS AZROU AIT MELLOUL

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

املنعقد بتا5يخ. 02/202/)2.يلي.:

اعتماد تقرير املصفي.

التصفية. نتائج  تخصيص 

والختامية للتصفية.

إبراء.الذمة من املصفي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

في. 02/202/ 2  بإنزكا2  االبتدائية 

تحت 5قم.408.

426 P
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STE ELECTRACOLD

SARL

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي ثم. املنعقد في. 07/02/202.

بشركة تغييرات  احدات  بموجشه 

محدودة. شركة  .ELECTRACOLD

د5هم. .(00.000 املسؤولية 5أسمالها.

 46 5قم. .0( ومقرها االجتماعي بلوك.

زنقة تنمل أيت ملول.

حيت تقر5 مايلي.:

 ELECTRACOLD.:.حل الشركة

السيد. للشركة  املصفي  تعيي2 

5شيد قاسمي..

:.5قم بلوك. تحديد مقر التصفية.

)5.0قم.46.زنقة تنمل أيت ملول.

باملحكمة.. القانوني  يداع  اال  ثم 

في. 20/02/202    بإنزكا2  االبتدائية 

تحث 5قم.67 .

427 P

BUYING RESELLING شركة

حــــــل مسشق للشركة

الجمع. محضر  بمقت�سى 

املنعقد. لشركة  االستثنائي  العام 

 BUYING يوم. 02/202/ 2 

RESELLING.تقر5 ما يلي:

 BUYING لشركة. املسشق  الحل 

مقر. تحديد  وتم  .RESELLING

االجتماعي:. املقر  هو  التصفية 

5قم. ابي سرو5  تجزئة  األول  الطابق 

املول. أيت  الجهادية  الدشيرة  .1 

وعي2 السيد السعدي سفيا2 مصف.

للشركة.

كتابة. لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الضشط باملحكمة

االبتدائية النزكا2 تحت 5قم.) 4  

يوم. 27/02/202

428 P

STE PARACHIGUER
SARL A.U

RC : 42709

املقر االجتماعي : حي أ د5ا5 اقامة أ 

زغا5 عما5ة 6 الشقة السفلى 5قم 1 

تيكيوين أ كا دير

العام. الجمع  محضر  بمق�سي 

االستثنائي املؤ5خ في.20.ينا ير. 202 

قر5 الشريك الوحيد للشركة.:.

التصفية النهائية للشركة.

شيكير.. حفيظة  السيدة  تعيي2 

كمصفية للشركة.

بالعنوا2. التصفية  مقر  تحديد 

عما5ة. أزغا5  مة  إقا  أد5ا5  حي  التالي 

ين. تيكيو  .1 5قم. السفلى  الشقة  .6

أكادير.

بكتابة. القانوني  اإليـــــداع  تم 

التجا5ية. املحكمة  لدى  الضشط 

أكادير بتا5يخ. 2.فبرا ير. 202.تحت.

5قم.20172).

429 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE MARKIRAMO شركة

MOROCCO
SARL AU ش. م. م

في.:. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 1/02/202).قر5ت الجمعية العامة.

االستثنائية للشركة املدكو5ة ما يلي.:

حل الشركة..

داداش. عمر  السيدة  تعيي2 

مكلف بتصفية الشركة وجعل محل.

التصفية هو املقر االجتماعي الكائن.

 (0 تجزئة. الفرح  حي  . 4 5قم. شقة 

أكادير.

تم ايداع امللف القانوني للشركة.

املحكمة التجا5ية الكادير تحت 5قم..

1)206)بتا5يخ. 28/02/202.

430 P

SOCIETE B4 BUSINESS
SARL AU 

املقر االجتماعي : )0 شا5ع الغوطة 
الياسمي2 5قم ب 0)) سيدي مومن 

الدا5 الشيضاء
بتا5يخ. مداوالتها  اثر  على 
الجمعية. قر5ت  .(6/0(/202 
 B4.العامة غير العادية لشركاء.شركة

.BUSINESS SARL AU
شا5ع. .0( .: االجتماعي. مقرها 
الغوطة الياسمي2 5قم ب0)).سيدي.

مومن الدا5 الشيضاء.
التجا5ي. بالسجل  واملسجلة 
باملحكمة االبتدائية أكادير تحت 5قم.

69) 16.ما يلي.:
حل الشركة بصفة مشكرة ابتداء.

من. 202/)6/0).
تعيي2 مصفي الشركة في شخص.:.

فاطمة الهركوم.
جعل.)0.شا5ع الغوطة الياسمي2.
الدا5. مومن  سيدي  .((0 ب. 5قم 

الشيضاء.مقر للمراسلة.
بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 
الدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 
تحت. بتا5يخ. 02/202/ 2. الشيضاء.

5قم.7 8600.
431 P

STE TIZTRAV
SARL

IF 34479206 - RC 3999
حل الشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتزنيت.

وضع. تم  .2022 ديسمبر. بتا5يخ. 2.

االستثنائي. العام  الجمع  محضر 

الخصائص. تحمل  والتي  لشركة 
التالية.:

حل الشركة.
..: كالتالي. للشركة  مصفي  تعيي2 

السيد فيصل بلفقير..
بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 
االبتدائية. باملحكمة  الضشط 
في. .202 / 0 5قم. تحت  بتزنيت 

.(9/0(/202 
432 P

STE TIZTRAV
 SARL

IF 34479206 - RC 3999

تصفية الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ بتزنيت..

تم وضع محضر. فاتح فبراير. 202.

الجمع العام االستثنائي لشركة والتي.

تحمل الخصائص التالية.:

والتشطيب. الشركة  تصفية 

النهائي.

بكتابة. تم  .: القانوني. اإليداع 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

في. .202 /14 5قم. تحت  بتزنيت 

.( /02/202 

433 P

TAZAYFTE 
شركة ذات مسؤولية محدودة

)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها االجتماعي دوا5 

الزيت طلعة حمر لكاللشة - 000 8 

تا5ودانت
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

1479

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. .(0 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة.. حل شركة 

TAZAYFTE.مشلغ 5أسمالها.00.000) 

د5هما وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.

 8 000 الزيت طلعة حمر لكاللشة.-.

تا5ودانت نتيجة ل.:.العجز.

دوا5. ب  التصفية  مقر  وحدد 

 8 000 الزيت طلعة حمر لكاللشة.-.

تا5ودانت..

وعي2.:

وعنوانه.. سكال  محمد  السيد)ة).
 8 000 .- انز5ا2. بير  شا5ع  .6( 5قم.

تا5ودانت كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق.

املتعلقة بالتصفية.:.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ بتا5ودانت   االبتدائية 

22.فبراير. 202.تحت 5قم. 2).
434 P

Sté URBACLICK PARTNERS
 SARL

ICE : 003147407000062
الغير. العام  الجمع  بمقتضـى 
في. 202/)26/0،. املؤ5خ  العادي 
 Sté URBACLICK لشرك.

PARTNERS SARL.تقر5 ما يلي.:.
بيع حصص في الشركة.:

حسن. للسيد  حصة  .(70
اليوسمي لفائدة السيد حسن ابا5غ.

70).حصة للسيد حسن اليوسمي.
لفائدة السيد إسماعيل اوتيل.

اليوسمي. السيد حسن  استقالة 

وتولي. للشركة  كمسير  مهامه  من 

جنًشا. تسييرها  ابا5غ  حسن  السيد 

إلى جنب مع السيد إسماعيل اوتيل.
لفترة غير حدودة.

العادي. غير  العام  الجمع  قر5 

للمسيرين. املنفصل  التوقيع  منح.:.

السيد. أو  أبا5غ  حسن  السيد 
اسماعيل أوتيل.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة..
باملحكمــة. القانوني  اإليداع  تم 
في. 02/202/)2  بأكادير،. التجا5ية 

تحت 5قم20126).
435 P

CABINET SABCONSULTING
Développeur-Informatique.ma.-.SARL

Au.capital.de.100.000.DHS
 Siège.social.:.Pièce.N°6.Appartement.403
 Immeuble.G1,.Résidence.Zerktouni.G,

AGADIR

2S2I INVEST
بيع الحصص

للجمع. العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتا5يخ. املؤ5خ  االستثنائي  العام 
2/2022)/29.قر5 الشركاء.ما يلي.:

حصة من طرف. . 00 بيع. قشول 

لصالح. .2S2I INVEST الشركة.
.Kam.&.Co.Group.الشركة

تم االيداع القانوني لدى املحكمة.
 (20 07 التجا5ية ألكادير تحت 5قم.

بتا5يخ. 02/02/202.
436 P

SOCIETE SPATAHA
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
5أسماله 9.000 د5هم

املقر االجتماعي : دوا5 ايت داها2 
مركز ملهادي اوالد تايمة تا5ودانت

املعتبر. الجماعي  القرا5  بمقت�سى 

للشركاء. استثنائي  عام  بمثابة جمع 

بتا5يخ. ).فبرابر. 202.قر5ت شركة.
 9.000 ش.م.م 5أسمالها. .SPATAHA

د5هم،.ما يلي.:
استقالة ونقل االسهم من الشريك.
داد هشام الحامل للشطاقة الوطنية.
مجالي. والشريك  .JT  7792 5قم.
محمد الحامل للشطاقة الوطنية 5قم.
اعشو. حفيظ  السيد  الى  .JT 61974
برحيل. عشواوالد  اوالد  بحي  القاطن 
التعريف. لشطاقة  الحامل  تا5ودانت 

.JC  9(6 1الوطنية 5قم
محمد. نقاز  السيد  استقال  كما 
5قم. الوطنية  للشطاقة  الحامل 
االسهم. بنقل  وقام  .JB ((718
العيد. عادل  السيد  الى  به  الخاصة 
املها5ة.. الشبيكة  بدوا5  الساكن 
التعريف. لشطاقة  الحامل  تا5ودانت 

.JC140 02.الوطنية 5قم
السيد. تعيي2  العام  الجمع  قر5 

حفيظ اعشو كمسير جديد للشركة..
وعلى املستوى االمضاء.:.فالتوقيع.
حفيظ. اعشو  السيد  يلزم  الفردي 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 
للوثائق. بالنسية  .JC  9(6 1 5قم.
الوثائق. يخص  وفيما  ؛. االدا5ية.
الشنكية واملالية فالتوقيع يلزم السيد.

حفيظ اعشو اوعادل العيد.
بكتابة. تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية.. باملحكمة  الضشط 
تحت. فبراير 202. .22 بتا5ودانت في.

5قم.22).
437 P

STE TASSOUNT MINE
 SARL AU
ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد
5أسمالها 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي حي بخشا2 
اغروض بنسركاو اكادير

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتا5يخ.) .يناير 202.قر5.

شركاء.الشركة املذكو5ة أعاله سجلها.
التجا5ي 5قم.7 460.ما يلي.:

مصطفى. تسونت  السيد  تفويت 
40 .حصة..للسيد اشهري مصطفى.
   0 تفويت السيد بوكنزا محمد.

حصة للسيد اشهري مصطفى.
اشهري. السيد  يصشح  وبذلك 

مصطفى مالكا ل.000).حصة.
تسونت. السيد  استقالة  قشول 
محمد. بوكنزا  والسيد  مصطفى 
مصطفى. اشهري  السيد  وتعيي2 
غير. ملدة  . للشركة. وحيد  كمسير 

محددة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من..
شركة محدودة املسؤولية الى شركة.
الشريك. ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 
باكادير. التجا5ية  باملحكمة  القانوني 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.(20116
438 P

STE LH2I TRAVAUX
 SARL AU

مقرها املحل التجا5ي الكائن بحي 
ولحو5ي د5ا5كة اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ باكادير.

العام. الجمع  قر5  في. 02/02/202.
االستثنائي ما يلي:

 100 فوت. اعطا5  السيد حسا2 
حصة للسيد لحو الدهمو2.

السيد. طرف  من  تسير  الشركة 
لحو الدهمو2.

استقالة السيد حسا2 اعطا5 من.
مهامه كمسيرمشا5ك.

تكو2. والشيكات  الكمشيالة 

لحو. للسيد  املنفرد  بالتوقيع  سا5ية 
الدهمو2...

د5هم. .(00000 .: الرأسمال.

فئة. من  حصة  .(000 الى. مقسمة 
00).د5هم على النحو التالي.:

 (000 الدهمو2. لحو  السيد 
حصة.00.000).د5هم..

بمصلحة. تم  القانوني  اإليداع 

التجا5ية. باملحكمة  التجا5ي  السجل 

باكادير.في. 5.22/02/202قم اإليداع...
.(20144

439 P

STE MOUESS
SARL AU

5أسمال الشركة : 00.000) د5هم
مقرها : 92 بلوك ز حي الصحراء - 

طانطا2
تفويت الحصص

العام.. الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير. .26 الغير عادي املنعقد بتا5يخ.
 202.تقر5 ما يلي.:

اململوكة. الحصص  كل  تفويت 

ابراهيم. موالي  السيد  طرف  من 

إلى. حصة  .(000 السائحعددها.
السيدة سيدة السائح..

السائح.. سيدة  .: السيد. تعيي2 
مسيرة للشركة..

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة..
بالسجل. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ي لدى كتابة ضشط املحكمة.
بتا5يخ. لطانطا2  االبتدائية 

 1/02/202).تحت 5قم.:.26.
440 P

STE HSSI TRANS
SARL A.U

 Société.à.responsabilité.limitée
 à.associé.unique

 Au.capital.de 100.000 dirhams
 Siège.Social : BLOC 22 IMM 48

HAY AL QODS AGADIR
R.C.N° 44597

Tribunal.de.Commerce.D’Agadir
I.F.n°47224777
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ICE : 002605691000055
تغييرات

الجمع. محضر  بـمـوجـب  .- .(

بتا5يخ... املنعقد  االستنائي  العام 
 02/202/)2.تقر5 ما يلي.:

تفويت الحصص االجتماعية على.
الشكل التالي.:

اسماعيل. السيد  000.)حصة 

العيوض. السيد  لفائدة  العطافي 
ياسي2..........

استقالة املسير السيد اسماعيل.
العطافي من تسيير الشركة..

ياسي2. العيوض  السيد  تعيي2 

غير. ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 
محدودة.

املالي. املنفرد  اإلمضاء. تخويل 

العيوض. الوحيد  للمسير  واإلدا5ي 
ياسي2.

2.-.وقد تم اإليداع القانوني بكتابة.

الضشط لدى هيئة املحكمة التجا5ية.
بتا5يخ. 22/02/202  وذلك  بأكادير 

تحت 5قم.20114).
441 P

 CENTRE REGIONAL DES
 SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10
 تغيير املقر االجتماعي لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة
الجمع. محضر  على  بناء.
بتا5يخ. املنعقد  االستثنائي  العام 
شركة. شركاء. قر5  . (/0(/202  
EL MAJOUTI PRIVE.ذات املسؤولية.

املحدودة ما يلي.:
كيري. طرف  من  حصة  .(4 نقل.

محمد إلى دجرو خديجة.
كيري. طرف  من  حصة  .(4 نقل.

محمد إلى كيري يونيس.
كيري. طرف  من  حصة  .(4 نقل.

محمد إلى كيري بشرى.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتيزنيت بتا5يخ. 02/202/ 2 

تحت 5قم. 67/202.
442 P

STE HELPNOUN
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITALDE(00000DHS

 SIEGE.SOCIAL:14 RUE 06 BLOC
 B HAY RAHMA GUELMIM

تعديالت قانونية 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
بتا5يخ. الشركة  بمقر  املنعقد 
 202/)0/ 2،.قر5 الشريك الوحيد.

ما يلي.:
من. الشركة  هشة جميع حصص 
السيد امسول مصطفى ألبيه السيد.

امسول خطري.
تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتا5يخ. 20/02/202 

تحت 5قم. 8/202 1.
443 P

شركة كوطام
Société GOTAME SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
5أسمالها 20.000.000 د5هم

املقر االجتماعي: 5قم 04 بلوك 
ب/78 حي الوحدة - العيو2

تفويت حصص
العام. الجمع  محضر  بموجب 
االستثنائي املنعقد يوم. 202/)6/0)  
لشركة..كوطام شركة ذات مسؤولية.
محدودة 5أسمالها.20.000.000...د5هم.
الكائن مقرها...5قم.04.بلوك ب/78.حي.

الوحدة العيو2،.قر5 ما يلي..:
تفويت. .: الحصص. تفويت  .- .(
 8(.400 ل. الحسن  الطالبي  السيد 
00).د5هم. حصة اجتماعية من فئة.
  8.(40.000 للواحدة مجموع قيمتها.

د5هم الى السيد كوكريد محمد.
تم بكتابة. .: اإليداع القانوني. .- .2
االبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 
بتا5يخ. . 9 2 5قم. تحت  بالعيو2 

.02/02/202 
من أجل النسخة و الشيا2 عن املسير:

السيد كوكريد محمد.....

444 P

ديوا2 األستاذ حمداوة أمي2.

موثق

شا5ع الجنرال الكتاني عما5ة نوصيري 5قم.8 

الطابق الثاني أكادير

)أمام مقر واليةأكادير)

الهاتف.:.8-28-01 - 00-0/ -8-02 -01-28

01-28- 8-0(-00/ 00

الفاكس.:.8-28-01 - 00-0

PELAGIQUE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

5أسمالها 60.000.000 د5هم

الكائن مقرها االجتماعي بشقعة 5قم 

)/I-)) تجزئة با5ك اليوبوليس، 

الد5ا5كة - اكادير 

مسجلة بالسجل التجا5ي باملحكمة 

التجا5ية بأكادير تحت 5قم 271)2

في. بموجب عقد 5سمي مؤ5خ   -  I

 02/202/ 0.تقر5 ما يلي.:

اجتماعية. حصة  .600.000 بيع.

في. علي  الركــيـشــي  لسيد  اململوكة 

 PELAGIQUE» املسماة. الشركة 

INDUSTRIE».شركة ذات مسؤولية.

محدودة بشريك واحد،لفائدة السيد.

بــشــا الــحــســن.

الجمع. محضر  بموجب  .- .II

بتا5يخ. املنعقد  االستثنائي  العام 

 02/202/ 0.تقر5 ما يلي.:

الركــيـشــي. السيد  استقالة  قشول 

لشركة. كمسير  منصشه  من  علي 

«PELAGIQUE INDUSTRIE».شركة.

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الــحــســن. بــشــا  السيد  تعي2 

       PELAGIQUE».كمسير وحيد لشركة

INDUSTRIE.»..شركة ذات مسؤولية.

غير. ملدة  واحد  بشريك  محدودة 

محدودة مع كامل الصالحيات.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل. القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير. التجا5ية  باملحكمة  التجا5ي 

5قم. تحت  بتا5يخ. 28/02/202.

))206).سجل تجا5ي 5قم.271)2.

445 P

STE SARYMED
SARL

تفويت حصص وتغيير املسير
العام.. الجمع  بـمقت�سى  .- .(
بـتـا5يـخ. املنعقد  للشركاء. االستثنائي 

2/2022)/27.تم االتفاق على ما يلي.:
تفويت الحصص االجتماعية على.

الشكل التالي.:
5شيد. دادة  للسيد  حصة  .210
لصالح السيد السعيف عشد الكريم.

210.حصة للسيد ناصيري محمد.
لصالح السيد السعيف عشد الكريم.

النا1. باب  للسيد  حصة  .210

السعيف عشد. السيد  عادل لصالح 
الكريم.

210.حصة للسيدة العلوي سا5ة.
لصالح السيد السعيف عشد الكريم.

دادة. السيد  املسيرين  استقالة 

من. محمد  ناصيري  والسيد  5شيد 
إدا5ة الشركة.

 تعيي2 السيد السعيف عشد الكريم.

غير. ملدة  للشركة  وحيد  مسيرا 
محدودة.

منح التوقيع املنفرد اإلدا5ي واملالي.

السعيف. السيد  الوحيد   للمسير 
عشد الكريم.

التعديل القانو2 األسا�سي.
القانوني. اإليداع  تم  وقد  .- .2
املحكمة. هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 
التجا5ية..بأكادير تحت 5قم..20600) 

وذلك بتا5يخ. 27/02/202.
446 P

TAGHAZOUT GOLDEN SPA
SARL

 شــركة ذات مسؤولية محدودة
 5أسمـالها 00.000) د5هم شركة 

ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي : حي ايت سوال، 

تمراغت، أو5ير، أكادير
 بيع األسهم، إستقالة مسيرين، 

حق اإلمضاء
تغيير الشكل القانوني للشركة

وتحديث القانو2 األسا�سي للشركة
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العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 
 202/)8/0).تقر5 مايلي.:..

I.-.بيع األسهم.:
في. هي  التي  حصة  .  4 بيع. تم 
الى. عصام  بوعفيا  السيد  حوزة 

السيد اومنصو5 فيصل.؛
في. هي  التي  حصة  بيع.   . تم 
حوزة السيد اومنصو5 عشد الرحيم.

الى السيد اومنصو5 فيصل.
II.-.إستقالة مسيرين للشركة.:

تم قشول إستقالة كل من السيد.

بوعفيا عصام والسيد اومنصو5 عشد.

حي2. في  للشركة،. كمسيرين  الرحيم 

فيصل. اومنصو5  السيد  سيحتفظ 
بمهامه.

III.-.حق االمضاء.:
السيد اومنصو5 فيصل سيحتفظ.
التوقيع. صالحيات  بجميع  كذلك 

اإلجتماعي للشركة.
IV.-.تغيير الشكل القانوني للشركة.:

تم تغيير الشكل القانوني للشركة.

من شركة ذات املسؤولية املحدودة.

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.
ذات الشخص الوحيد.

األسا�سي. القانو2  تحديث  .- .V
للشركة.:

تحديث. تقر5  سشق  ملا  وتشعا 

وذلك. للشركة،. األسا�سي  القانو2 

لدى. القانونية  املتطلشات  لتلشية 
املحكمة التجا5ية بأكادير.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.
التجا5ية بأكادير بتا5يخ. 21/02/202 

تحت 5قم. 2044).
447 P

Sté METATECH AGRI
 SARL

ICE : 002077088000047
الغير. العام  الجمع  بمقتضـى 
في. 202/)2/0)،. املؤ5خ  العادي 
 Sté META TECH AGRI لشركة.

SARL.تقر5 مايلي.:.
.تحويل املقر االجتماعي الى:.مكتب.
5قم. .،Y&Y. EXPERT. CONSULT
إقامة خليج. .8 4.عما5ة. الطابق. .842

النخيل فونتي أكادير..

بيع حصص في الشركة.:.400.حصة.

للسيد احلو1 يوسف لفائدة السيد.

حاكم اجلوق.

تعيي2 مسير ثا2:.قر5الجمع العام.

حاكم. السيد  تعيي2  العادي  غير 

غير. لفترة  للشركة  مسيرا  اجلوق 

جنًشا إلى جنب مع احلو1. محددة،.

يوسف،.حيث يمنح التوقيع:

حاكم. للسيد  املنفرد  اإلدا5ي 

اجلوق اما األعمال املصرفية:.التوقيع.

املنفرد للسيد احلو1 يوسف.

  SARL..إقرا5 بتحويل شكل الشركة

AU..إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

SARL،.بعد دمج شريك جديد.

باملحكمــة. القانوني  اإليداع  تم 

في. 02/202/)2  بأكادير،. التجا5ية 

تحت 5قم.20128).

448 P

 HE TRAV
الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات مسؤولية محدودة

5أسمال الشركة : 00.000  د5هم

املقر االجتماعي للشركة : حي عي2 

الرحمة زنقة 4 5قم 41 طانطا2

 5قم السجل التجا5ي 81) 

 تفويت حصص
العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

 االستثنائي املؤ5خ في.27.ديسمبر.2022 

تقر5 ما يلي.:

تفويت الحصص.:

السيد. حصص  مجموع  تفويت 

هني. السيد  لفائدة  هللا  عشد  هني 

براهيم.

تعي2 السيد هنى براهيم الحامل.

 JE2047445قم الوطنية  الشطاقة 

مسير وحيد لشركة.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

بطانطا2 بتا5يخ. 202/)26/0.تحت.

5قم.4)/ 202.

449 P

C.A CONSEIL

 Siège.social.:.67,.RUE.AL.WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 FONCTIONNAIRES

 Tél/.05.28.237.626.Fax.05.28.22.81.55

E-mail.:.cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION

SOCIETE AGRI NEG
SARL.AU

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في. 08/02/202.ثم بموجشه.
 SOCIETE بشركة. تغييرات  احدات 
مسؤولية. ذات  شركة  .AGRI NEG
د5هم. .(00.000 5أسمالها. محدودة 

حيت قر5 ما يلي.:
زيادة 5أ1 املال بمشلغ.600.000.  
د5هم إلى. .(00.000 د5هم ليرتفع من.
700.000.00. .عن طريق التعويض.
مع الحساب الجا5ي للشريك الوحيد.
تخفيض 5أ1 املال إلى.000.000.  
والشالغة.. الخسائر  الستيعاب  د5هم 

.69(.628.48
تحيي2 القانو2 االسا�سي................

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 
في. 22/02/202   بانزكا2  االبتدائية 

تحت 5قم..94 .
450 P

أكابري 2000
شركة محدودة املسؤولية

د5هم 1.600.000,00) 5أسمالها 
االجتماعي 

املقـر االجتماعي: عما5ة انيبري شا5ع 
الحسن الثاني

اكادير
العام. الجمع  محضر  بمقـتـ�سى 
الغير العادي بتا5يخ.6).فبراير. 202،.

تقر5 ما يلي.:.
املال االجتماعي من. الرأ1  زيادة 
4.600.000).د5هم إلى.1.600.000) 

د5هم.؛
من النظام. و7. .6 تعديل املادتي2.

األسا�سي؛
تحديث النظام األسا�سي القديم.

وتغييره بالكامل.

بمكتب. الـقانـونـي  اإليداع  تـم 

بأكادير. التجا5ية  باملـحكمة  الضشط 

5قـم. تحـت  فبراير 202. .28 بتـا5يـخ.

 .(20620

451 P

MAJALI WORK     
ش.م.م. ش.و

 عما5ة لقام الطابق الثاني حي 

السالم ايت ايعزة تا5ودانت.

 السجل التجا5ي 5قم 8061  

تا5ودانت

الزيادة في 5أسمال الشركة
تحيي2 النظام االسا�سي

ملحضر. عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة.

MAJALI WORK.ش.م.م.ش.و بتا5يخ.

تم االتفاق والترا�سي. .20/02/202 

على ما يلي.:

5فع 5أسمال الشركة بمشلغ قد5ه.

400.000.د5هم.

للشركة. الحالي  الرأسمال 

00.000).د5هم.

للشركة. الجديد  الرأسمال 

100.000.د5هم.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط.

باملحكمة االبتدائية لتا5ودانت بتا5يخ.

 02/202/ 2.تحت 5قم.29).

452 P

RIZO INVEST
ش.م.م

5اسمالها 00.000) د5هم

املقر االجتماعي 5قم 2 الطابق األول 

شا5ع غاندي عما5ة    حي الداخلة-

أكادير

RC.N° :54453

تحويل مقر الشركة
للجمع. عرفي  عقد  بمقت�سى  .- .(

بتا5يخ. املحر5  العادي  الغير  العام 

 09/02/202...تقر5 ما يلي.:
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املصادقة على تحويل مقر الشركة.

نقل املكتب الرئي�سي الحالي من.:

5قم 5 تجزئة..ء ).زنقة ابن الهيثم.

املنطقة الصناعية تاسيال..انزكا2..

لتثبيته على العنوا2 التالي.:

مكتب 5قم.1.الطابق الثاني شا5ع.

الداخلة. حي  .- عما5ة.  . غاندي 

اكادير.

قر5. .، الجمع العام الغير العادي.

النظام. من  .4 املادة. تعديل  الرئيس 

األسا�سي الذي سيتم صياغته.

املادة.4 :

مكتب. .: املكتب املسجل ثابت في.

غاندي. شا5ع  الثاني  الطابق  .1 5قم.

عما5ة.  .-.حي الداخلة اكادير.

اإليداع القانوني.:.تم اإليداع القانوني.

بتا5يخ. بأكادير  التجا5ية  باملحكمة 

 24/02/202.تحت 5قم.20179).

453 P

ALPHA OCEAN

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. 4/02/202)  اإلستثنائي 

وبعد االستماع وقراءة املحضر،.تقر5.

ما يلي.:

االجتماعي. املقر  تغيير  تم  . .- أ.

وهو. القديم  العنوا2  من  للشركة 

العيو2،. املر�سى  الصناعية  املنطقة 

الشطر. وهو  الجديد  العنوا2  إلى 

امليناء. الصناعية،. املنطقة  الثاني 

الجديد بوجدو5.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط.

بالعيو2. اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

بتا5يخ. 02/202/ 2.تحت 5قم.6 )4.

454 P

C.A CONSEIL

 Siège.social.:.97,.1ER.ETAGE,.AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/.05.28.237.626.Fax.05.28.22.81.55

 E-mail.:.cabinetcaconseil@gmail.com

Agadir

MODIFICATION

 SOCIETE NEJMA PECHE DU

SUD

SARL

بمقت�سى محضر الجمع العام.

املنعقد. 0/02/202).والذي ثم.

بموجشه إحدات تغييرات بشركة..............

  NEJMA PECHE DU SUD SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة...

5أسمالها.00.000)..حيت اتفق على.

مايلي.:

تحويل املقر االجتماعي إلى متجر.

شا5ع محمد. .( عما5ة بيل في. .6 5قم.

الخامس اكادير.

تحشي2 القانو2 األسا�سي...

باملحكمة.. القانوني  االيداع  تم 

في. 24-02-202  باكادير  التجا5ية 

تحت 5قم.20181).

455 P

CONSEIL & REALISATION

SARL A.U 

شركـة كونساي إ غياليزسيو2 

ش.م.م ش و

مكر5 5قم  ، شا5ع محند نايت 

الطالب تالبرجت أكادير

السجل التجا5ي 5قم  712) أكادير

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير. .(6 بتا5يخ. املؤ5خ  االستثنائي 

الوحيد لشركة. الشريك  قر5  .202 

كونساي إ غياليزسيو2 ش.م.م ش و.

ما يلي.:

العنوا2. الى  الشركة  مقر  تغيير 

التالي.:

حي الشرف،. 5قم. 0. .((0 بلوك.

أكادير.

تعديل الفصل 5قم.4.من القانو2.

االسا�سي للشركة.

باملحكمة. القانوني  االيداع  تـم 

التجا5ية ألكادير تحت عدد.20112) 

بتا5يخ.. 22/02/202. 

456 P

شركة مكتبة ووراقة السو�سي 

ش.م.م

 5أسمالها : 2.000.000)   د5هم

املقر االجتماعي : 5قم  49  شا5ع 

فرحات حشاد حي القد1 اكادير

تشعا ملحضر الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ باكادير في يوم..)2/202)/22  

تقر5 ما يلي.:.

).-.تحويل املقر االجتماعي للشركة.

من العنوا2..الحالي إلى العنوا2 التالي:.

5قم.2 .شا5ع فرحات حشاد الحي.

الجهادية. الدشيرة  تاسيال  الصناعي 

انزكا2....

2.–.إغالق فرع الشركة املتواجد.

بشلوك.A2.5قم.88.حي القد1 اكادير..

األسا�سي. القانو2  تحيي2  .- . 

للشركة.

....تم اإليداع القانوني لدى مصلحة.

االبتدائية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت. . بانزكا2 بتا5يخ. 7/02/202).

5قم.60  . 

457 P

أكريكاكروم

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد

5أسمـــال الشركـــة 000 0)

الـمـقر االجـتـماعــي : دوا5 املها5ة 

أكدا5 تا5ودانت

.بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائى.

بتأ5يخ..فاتح فبراير. 202.تقر5..:

تحويل املقر اإلجتماعي لشركة.

من.:.دوا5 املها5ة أكدا5 تا5ودانت

الطابق االول. مكتب 5قم. . .: إلى.

5قم.12.حي الصناعي تاسال. .اكادير.

لدى. القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم... بتا5ودانت  اإلبتدائية  املحكمة 

 02/2/ 202.تحت 5قم.27).

458 P

SOCIETE LITTLE PATIO

SARL

املقر االجتماعي : محل 5قم 4 عما5ة 

السعادة شا5ع الحسن الثاني أكادير

العام. الجمع  قرا5  بمقت�سى  .- .(

يناير. .(6 بتا5يخ. املؤ5خ  للشركة 

 202،.تقر5 ما يلي.:

العنوا2. إلى  املقر االجتماعي  نقل 

عما5ة السعادة. .4 محل 5قم. .: التالي.

شا5ع الحسن الثاني أكادير.

توسيع نشاط الشركة بإضافة أي.

عملية أو نشاط متعلق بالفندقة.

-.لقد تم اإليداع القانوني لدى. .2

املحكمة التجا5ية بأكادير بتا5يخ. 2 

5قم  2016)  تحت  فبراير. 202.
السجل التجا5ي.:.))127.

459 P

 SOCIETE GLACIERE AL
JANOUB
SARL AU

5أسمالها 2.000.000 د5هم
 AMICALE ( : مقرها االجتماعي

FATH - SIDI.IFNI
وفاة املسير

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير. .2 بتا5يخ. املنعقد  االستثنائي 
 202.تمت املصادقة على ما يلي.:

تأكيد وفاة املسير السيد الحريري.
مشا5ك.

تعيي2 السيد الحريري عشد العزيز.

غير. وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 
محدودة.

املنفرد. بالتوقيع  ملزمة  الشركة 
للسيد الحريري عشد العزيز.
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القانو2. من  .(4 املادة. تعديل 

األسا�سي.

تحيي2 القانو2 األسا�سي.

األسا�سي. القانو2  على  املصادقة 

الجديد.

لدى. القانوني  اإليداع  تم 

يـوم... بتيزنيت  اإلبتدائية  املحكمة 

 02/2/ 202.تحت 5قم. 66/202.

460 P

شركة »ب ر س  بروديكسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد

دوا5 تيموالي اواملوكت اداي 

بويزكاز2

بتا5يخ. 02/202/ 0  .- .(

..1  5 «ب  لشركة. الوحيد  املسير 

بروديكسيو2».شركة ذات مسؤولية.

5أسمالها.. الوحيد  لشريك  محدودة 

00.000).مقرها االجتماعي..املوجود.

اداي. اواملوكت  تيموالي  دوا5  .: ب.

بويزكاز2..قر5 ما يلي.:..

بمزاولة. للشركة  . املهام. تغيير  .-

االنشطة التالية.:

اإلنتاج السمعي الشصري.

االحداث. وتنظيم  خلق  تواصل 

الفنية والثقافية.

االتجا5 في املنتوج الفني والثقافي....

تعديل قانو2 األسا�سي للشركة.

باإلجراءات. القيام  صالحية 

القانونية......

2.-.تم اإليداع القانوني لدى كتابة.

الضشط باملحكمة االبتدائية بكلميم..

عدد. تحت  بتا5يخ. 09/02/202.

.129

461 P

 SOCIETE DOMAINE

ABARIASS

 SARL

  املقر االجتماعي : دوا5 أغرايس 

سيدي بيبي بيوكرى شتوكة أيت بها

بتا5يخ. مداوالتها  اثر  على 

العام. الجمع  قر5  .07/02/202 

 DOMAINE» للشركة. العادي  غير 

ABARIASS» SARL.املسجلة بالسجل.

التجا5ي باملحكمة االبتدائية النزكا2.

تحت 5قم.8607).ما يلي.:

توسيع النشاط التجا5ي للشركة.

«.االستيراد والتصدير».

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية النزكا2.

بتا5يخ. 02/202/ 2.تحت 5قم.98 .

462 P

إعـــــالن بالتسيير الحر 

CASSEDAL . إ2 شركة كسيدال.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

د5هم،. .(00.000 ب. يقد5  برأسمال 

تحت. التجا5ي  بالسجل  واملسجلة 

مقرها. والكائن  عدد. )6)4،.

 8 بلوك. .2 باي. باكادير  االجتماعي 

شخص. في  أكادير،. صونابا،. حي 

ادبكا1. السيد  القانوني  ممثلها 

حامل. الجنسية،. مغربي  محمد،.

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

املسير. بصفته  ج ب.667)1)،.

الوحيد للشركة.

تخبر العموم أنها اكترت على وجه.

التسيير الحر األصل التجا5ي بجميع.

عناصره املادية واملعنوية وهو عشا5ة.

الشاي. وقاعة  خفيفة  اكلة  عن 

التجا5ي. السجل  حسب  واملسمى 

شركة. شاي الت،. .«CHA-I LATTE»

في شخص. ذات مسؤولية محدودة،.

ممثلها القانوني السيد 5كشا2 البشير،.

الوطنية.. التعريف  لشطاقة  الحامل 

5قم ج ب.71021،.واملسجلة بالسجل.

بأكادير. التجا5ية  باملحكمة  التجا5ي 

مقرها. والكائن  .،47691 عدد. تحت 

حي. م8)/م28. ا8--. غ20. . االجتماعي.

وذلك. أكادير،. .2 باي. اكادير  فونتي 

بموجب عقد تسيير حر بي2 الطرفي2.

بتا5يخ. 202/)26/0   عليه  مصادق 

والتمبر. التسجيل  بمكتب  واملسجل 

بتا5يخ. 02/02/202،  بأكادير 

.OR  9 (/202  

ملدة. العقد  هذا  ويمتد 

تا5يخ. من  تبتدئ  سنوات  ثالث 

مرو5.. بعد  وتنتهي  .26/0(/202 

ثالث سنوات،.وتجدد..لثالث سنوات.

اضافية.

463 P

AMIRAL DE GESTION

إعـــــال2 بالتسيير الحر 
جستيو2.. دو  امرال  . شركة. إ2 

شركة. .«AMIRAL DE GESTION»

برأسمال. محدودة  مسؤولية  ذات 

واملسجلة. د5هم،. .(00.000 يقد5 ب.

بالسجل التجا5ي باكادير تحت عدد.

االجتماعي. مقرها  والكائن  .،4080(

5ياض. حي  .، 20 زنقة. .، 8 5قم.

في شخص ممثلها. أكادي،. .، السالم.

القانوني السيد بلغوتي مراد،..حامل.

لشطاقة التعريف الوطنية 5قم ج ب.

08 276،.والسيد بركاتي عشدالرحيم..

حامل لشطاقة التعريف الوطنية 5قم..

الجنسية،.. مغربيا2  . 29611 ش.

بصفتهما املسيرا2 املشا5كا2..للشركة.

تخبر العموم أنها اكترت على وجه.

التسيير الحر األصل التجا5ي بجميع.

عناصره املادية واملعنوية وهو عشا5ة.

عن مطعم وملهى الليلي واملسمى.

تابع. .«NAYA CLUB» . كلوب. نايا 

 LIWA INTERNATIONAL . لشركة.

 D ’ I N V E S T I S S E M E N T S

شركة. .،TOURISTIQUES SA

ممثلها. شخص  في  االسم،. مجهولة 

الحسن،. محشوبي  السيد  القانوني 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

واملسجلة بالسجل. .،6 6(4 5فم ب.

بأكادير. التجا5ية  باملحكمة  التجا5ي 

مقرها. والكائن  عدد. 948،. تحت 

االجتماعي..فندق 5ويال مراج،..شا5ع.

وذلك. أكادير،. الخامس،. محمد 

بموجب عقد تسيير حر بي2 الطرفي2.

مصادق عليه بتا5يخ. 202/)01/0.

ملدة. العقد  هذا  ويمتد 

من. تبتدئ  سنوات  خمس 

في. وتنتهي  تا5يخ. 202/)0/)0.

. (/(2/2021

464 P

 SOCIETE FELLANI

PRIMEURS
S.A.R.L

.Au.Capital.de    1.050.000  DHS

 Siège.Social : BLOC.D.BUREAU

 1 LOT.ARGANA.ZI  AIT

MELLOUL

شـركـة « فالني بريمو5 » ش.م.م. 

5أسمالها 010.000.). د5هم

مقرها االجتماعي :  بلوك د مكتب 

5قم ) الحي الصناعي تجزئة ا5كانة 

ايت ملول

صالحيات التوقيع
الجمع. محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. املؤ5خ  . للشركاء. . االستثنائي.

27.يناير. 202.لشركة..فالني بريمو5..

010.000.).د5هم. . ش.م م 5أسمالها.

تقر5 ما يلي.:.

باسم. التوقيع  صالحيات  منح 

للسيدين. منفردة  بصفة  الشركة 

فالني اسماعيل وفالني محمود..
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بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة. هيئة  لدى  الضشط 

  294 5قم. تحت  بانزكا2  االبتدائية 

بتا5يخ... 09/02/202.

465 P

 SOCIETE HOLDING

FRESHNESS SYNERGY

S.A.R.L AU 

AU.CAPITAL.DE  29.316.500 DHS

 SIEGE.SOCIAL : BLOC.D.N°63

 BUREAU.N°5 LOT.ARGANA.BP

1382 Z.I.AIT.MELLOUL

شـركـة «هولدينك فريشنيس 

سينيرجي» ش.م.م. ش.و

5أسمالها 6.100) .29د5هم.

مقرها االجتماعي : مكتب 5قم 1 

بلوك د  6 تجزئة ا5كانة ايت ملول

اضافة شريك وصالحيات التوقيع
الجمع. محضر  بمقت�سى 

املؤ5خ. . للشريك الوحيد. . االستثنائي.

لشركة.. يناير. 202. .26 بتا5يخ.

.ش.م. هولدينك فريشنيس سينيرجي.

م 5أسمالها..6.100) .29.د5هم تقر5.

ما يلي.:

.قشول إدخال شريك جديد فالني.

محمود عن طريق الزيادة في 5أسمال.

 27.9(6.100 من. برفعه  . الشركة.

د5هم إلى..6.100) .29.د5هم..وذلك.

بمقدا5. سيولة  تقديم  طريق  عن 

400.000.).د5هم نقدا.

باسم. التوقيع  صالحيات  منح 

.بصفة منفردة للسيدين. الهولدينك.

فالني اسماعيل وفالني محمود..

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة. هيئة  لدى  الضشط 

  270 5قم. تحت  بانزكا2  االبتدائية 

بتا5يخ... 09/02/202.

466 P

SOCIETE TOMAPRIM
S.A.R.L 

Au.Capital.de    1.050.000  DHS

 Siège.Social : BLOC.D.BUREAU

 2 LOT.ARGANA.ZI  AIT

MELLOUL

شـركـة « طومابريم » ش.م.م. 
5أسمالها 010.000.) د5هم

مقرها االجتماعي :  بلوك د مكتب 
5قم 2 الحي الصناعي تجزئة ا5كانة 

ايت ملول

صالحيات التوقيع

الجمع. محضر  بمقت�سى 

بتا5يخ. املؤ5خ  . للشركاء. . االستثنائي.

طومابريم.. . لشركة. يناير. 202. .27

د5هم. .(.010.000 5أسمالها. ش.م.م 

تقر5 ما يلي.:.

باسم. التوقيع  صالحيات  منح 

للسيدين. منفردة  بصفة  الشركة 

فالني اسماعيل وفالني محمود..

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة. هيئة  لدى  الضشط 

  291 5قم. تحت  بانزكا2  االبتدائية 

بتا5يخ.. 09/02/202.

467 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640(09989

ABID TRADER
االستثنائي.. العام  الجمع  إطا5  في 

املنعقد. .ABID TRADER لشركة.

األعضاء. قر5  بتا5يخ. 202/)26/0.

وباإلجماع التغييرات التالية.:

االجتماعي. النشاط  تغيير  .-

الشركة.

استقالة السيدة نجاة التوفيق. .-

للشركة. ثانية  كمسيرة  مهامها  من 

عابد. الناصر  عشد  السيد  وتعيي2 

كمسير وحيد..

بامضاء. تتم  الشنكية  العمليات  .-

السيد. أو  عابد  الناصر  عشد  السيد 

نجاة التوفيق.

االسا�سي. القانو2  تحيي2  .-

للشركة.

القانوني لدى كتابة. تم اإليداع  .

الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا2.

تحت عدد. .202 /  02  /  (6 . بتا5يخ.
. 42

468 P

EXPLORACTION شركة
5قم 8 الطابق الثالث شا5ع الحسن 

االول حي الداخلة اكادير
عام. جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي مؤ5خ في.0/02)/  202.تم.

تقرير مايلي:.
السيد بلعا1 احمد وجنسيته. . .-
5قم. الوطنية  وبطاقته  مغربية 
اسرسيف. دوا5  في  املقيم  .JB20990
حصة. .(200 ببيع. قام  اكادير  او5ير 
لحمادي. محمد  السيد  لفائدة 
الوطنية. وبطاقته  مغربية  وجنسيته 
عما5ة. في  املقيم  .B(7(777 5قم.
سوبرادير 5قم.1.شا5ع موالي عشد هللا.

اكادير.
وجنسيته. احمد  نهام  السيد  . .-
5قم. الوطنية  وبطاقته  مغربية 
زنقة. .26 5قم. في  املقيم  .JC812 4
ببيع. قام  اكادير  االقامة  حي  با5يس 

عثما2. السيد  لفائدة  حصة  . 000

وبطاقته. مغربية  لحمادي وجنسيته 

في. املقيم  .J442794 5قم. الوطنية 

شا5ع موالي. . عما5ة سوبرادير 5قم7.

عشد هللا اكادير.

على. الحصص  توزيع  يتم  وبهذا 

الشكل التالي.:

السيد محمد لحمادي...00.000  

د5هم أي..000 ..حصة.

  00.000 السيد عثما2 لحمادي.

د5هم أي.000 .حصة.

لحمادي. محمد  السيد  املسير:. .-

والسيد عثما2 لحمادي.

-االمضاء.:.السيد محمد لحمادي.

أو السيد عثما2 لحمادي.

القانوني. اإليداع  تم  وقد 

بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية  باملحكمة 

 202/ 0/)0.تحت 5قم.7 206).

469 P

ABMATCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : قرية أوالد عامر 

املكر2، القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

 ABMATCO SARL .: التسمية.

.AU

املسؤولية. ذات  شركة  .: الشكل.

املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي.: قرية أوالد عامر 

املكر2، القنيطرة.

موضوع الشركة.:.بيع مواد الشناء.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(.000 إلى. مقسم 

بقيمة.00).د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.

التسير..:.أسند إلى السيد عشد هللا.

بوغريب.
التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم.81 68.

470 P

 OUM SOULAY

CONSULTING

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد

5أسمالها : 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : شا5ع محمد 

الديو5ي ومحمد عشدو إقامة كملية 

الطابق الثاني مكتب 24 القنيطرة

تأسيس
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أبرم. عرفي  عقد  بمقت�سى  .: أوال.

يناير. .26 بتا5يخ. بالقنيطرة،. وسجل 

األسا�سي. القانو2  حر5  .،202 

لشركة محدودة املسؤولية املحدودة.

ذات شريك وحيد تحمل املواصفات.

التالية.:

 OUM SOULAY .: التسمية.

.CONSULTING SARL AU

الهدف.:.هدف الشركة.:

تاجر مصد5 خدمات خا5جية.

مشغل مركز االتصال الهاتفي..

محمد. شا5ع  .: االجتماعي. املقر 

الديو5ي ومحمد عشدو إقامة كملية 

الطابق الثاني مكتب 24 القنيطرة.

املدة.:.99.سنة.

حدد 5أ1. .: الرأسمال االجتماعي.

املال في مشلغ.00.000).د5هم مقسمة.

د5هم. .(00 حصة بقيمة. .(000 على.

للواحدة موزعة بي2 شريك واحد على.

الشكل التالي.:

 (000 .: نزهة. مصلح  السيدة 

حصة.

املجموع.:.000).حصة.

قشل. من  الشركة  تدا5  .: اإلدا5ة.

السيد مصلح نزهة.

يناير. فاتح  من  .: املالية. السنة 

ما. سنة  كل  من  ديسمبر  . ( إلى.

تا5يخ. من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل بالسجل التجا5ي.

كافة. تسديد  تم  .: الحصص.

 (00.000 قد5ه. بما  نقدا  الحصص 

د5هم..أودعت في حساب الشركة.

تم. .: القانوني. اإليداع  .: ثانيا.

تسجيل الشركة باملحكمة االبتدائية.

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. بالقنيطرة 

تحت 5قم.68279.

471 P

 NOW TALENTS COACHING

& CONSULTING

SARL

 AV ABOU BAKER ESSEDIK 48

 RCE.IMANE.BUREAU 2

KENITRA

الحل املشكر للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام الغير.

 NOW TALENTS» لشركة. العادي 

 COACHING &.CONSULTING»،.تقر5...

ما يلي.:

املشكر. الحل  على  املصادقة 

للشركة.

حوبا5ي. محمد  السيد  تعيي2 

بصفته مصف للشركة.

الشركة. تصفية  مقر  تحديد 

 AV ABOU  48 .: التالي. بالعنوا2 

 BAKER ESSEDIK RCE IMANE

.BUREAU 2 KENITRA

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .2 االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.909.

473 P

CABIFY TRANSPORT

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 411 تجزئة الشعبي 

حي األطلس القنيطرة

تغييرات قانونية

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 

 CABIFY لشركة. العادي  غير 

TRANSPORT.شركة ذات املسؤولية.

املحدودة،.تقر5 ما يلي.:

املصادقة على تفويت.100.حصة.

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

 AZZI EL HASSAN في ملك السيد.

لفائدة السيد محمد اشينو.

املصادقة على تفويت.100.حصة.

00).د5هم للحصة. اجتماعية بقيمة.

لفائدة. أزيل  سناء. السيدة  ملك  في 

السيد محمد اشينو.

 AZZI EL السيد. استقالة  قشول 

أزيل من. والسيدة سناء. . .HASSAN

السيد. وتعيي2  الشركة  تسيير  مهام 

محمد اشينو مسير وحيد للشركة.

نقل. .: من. الشركة  هدف  تغيير 

املستخدمي2 إلى األشغال املختلفة.

 411 من. االجتماعي  املقر  تحويل 

تجزئة الشعبي حي األطلس القنيطرة.

 1 شقة. .467 و. .466 عما5ة. إلى 

الصياد ك القنيطرة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

5قم. تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

94112.بتا5يخ فاتح ما15. 202.

474 P

 ENTREPRISE SARA

 D’ELECTRICITE ET DE

CONSTRUCTION

«EASEC»

شركة ذات مسؤولية محدودة

5أسمالها 00.000) د5هم

مقرها االجتماعي : 5قم  ، زنقة 

يعقوب املنصو5 5قم 9 القنيطرة

الجمعية. اجتماع  ملحضر  وفقا 

بتا5يخ العادية  غير   العمومية 

 0).فبراير. 202،.فقد قر5وا ما يلي.:

 (1 و. .7 و. .6 وفقا ألحكام املادتي2.

يقر5. للشركة،. النظام األسا�سي  من 

املساهمو2 ما يلي.:

ملكية. نقل  على  املوافقة  .- .(

األسهم.

السيد. جديد  مسير  تعيي2  .- .2

خالد التويجري.

السابق. املسير  استقالة  .- . 

السيدة هناء.أوزمير.

4.-.تعديل املواد.6.و.7.و.1).و.42 

من النظام األسا�سي.

).-.تحويل األسهم.:

وفقا ملحضر االجتماع العام غير.

فبراير. .(0 بتا5يخ. للشركاء. العادي 

:.،202 

املغربية. سا5ة  أوزمير  السيدة 

التعريف. لشطاقة  الحاملة  الجنسية 

الوطنية. GK((4(0.تم التنازل عن.

التويجري. خالد  للسيد  سهما  .210

لشطاقة. حامل  الجنسية  مغربي 

.GB2(79  .التعريف الوطنية

مغربي. أحمد  أوزمير  السيد 

التعريف. لشطاقة  الحامل  الجنسية 

الوطنية.GK(26020.تم التنازل عن.

التويجري. خالد  للسيد  سهما  .210

لشطاقة. حامل  الجنسية  مغربي 

.GB2(79  .التعريف الوطنية

املغربية. سميرة  دالي  السيدة 

التعريف. لشطاقة  الحاملة  الجنسية 

التنازل عن. تم  .D(17(8 .الوطنية

التويجري. خالد  للسيد  سهما  .210

لشطاقة. حامل  الجنسية  مغربي 

.GB2(79  .التعريف الوطنية

املغربية. هناء. أوزمير  السيدة 

التعريف. لشطاقة  الحاملة  الجنسية 

الوطنية.)GK(0627.تم التنازل عن.

التويجري. خالد  للسيد  سهما  .210

لشطاقة. حامل  الجنسية  مغربي 

.GB2(79  .التعريف الوطنية
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السيد. جديد  مسير  تعيي2  .- .2

خالد التويجري.

السابق. املسير  استقالة  .- . 

السيدة هناء.أوزمير.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( في. بالقنيطرة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم. 9442.

475 P

MEDKOURI CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : )229، تجزئة 

الحدادة متجر 2، القنيطرة

تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

.MEDKOURI CASH.:.التسمية

املسؤولية. ذات  شركة  .: الشكل.

املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   ،229( .: االجتماعي. املقر 

الحدادة متجر 2، القنيطرة.

موضوع الشركة.:.تحويل األموال.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(.000 إلى. مقسم 

بقيمة.00).د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.

 SANAE.التسير..:.أسند إلى السيد

.ZAILACHI

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم. 6842.

476 P

CHAAIRA FRERES TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

5أسمالها : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : 19، شا5ع موالي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

مكتب 5قم 4، القنيطرة

تأسيس

مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

 CHAAIRA FRERES .: التسمية.

.TRAVAUX

املسؤولية. ذات  شركة  .: الشكل.

املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي.:.19، شا5ع موالي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

مكتب 5قم 4، القنيطرة.

في. املقاولة  .: الشركة. موضوع 

األشغال املختلفة أو الشناء.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

د5هم. .(00.000 مشلغ. في  الشركة 

اجتماعية. حصة  .(.000 إلى. مقسم 

بقيمة.00).د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.

التسdير..:.أسند إلى السيد هشام.

شعيرى.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم.)6841.

477 P

HI2N
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
5أسمالها : 0.000) د5هم

املقر االجتماعي : 19، شا5ع موالي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

مكتب 5قم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل. عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�سي.

املحدودة. املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات. ذات  وحيد  بشريك 

التالية.:

.HI2N SARL AU.:.التسمية

املسؤولية. ذات  شركة  .: الشكل.

املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي.:.19، شا5ع موالي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

مكتب 5قم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة.:.بيع مواد الشناء.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5أسمال 

الشركة في مشلغ.0.000).د5هم مقسم.

إلى.00).حصة اجتماعية بقيمة.00) 

د5هم للواحدة.

املدة.:.99.سنة.

أسند إلى السيد هشام. .: . التسير.

شعيرى.

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت.

5قم.  684.

478 P

 LEGARANT DE

L’INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تعديل القانو2 الداخلي للشركة
الجمع. اجتماع  بمقت�سى محضر 

بتا5يخ. املنعقد  العادية  غير  العام 

6.فبراير. 202.بالرباط تقر5 ما يلي.:

نقل الحصص االجتماعية.

السيد حسني عشد االله يبيع.00  

د5هم. .(00 حصة ذات قيمة تعادل.

لكل واحدة بما مجموعه.000 .د5هم.

للسيد بودالل مصطفى.

استقالة املسير.:.الجمعية العامة.

املسير. استقالة  تقر5  العادية  غير 

حسني عشد االله من سلطته اإلدا5ية.

قر5ت. .: جديد. مسير  تعيي2 

تعيي2. العادية  غير  العامة  الجمعية 

مسيرة. نادية  شيخ  بن  أيت  السيدة 

للشركة إلى أجل غير مسمى.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط.

تحت 5قم.600  ).بتا5يخ. 2.فبراير.

.202 

479 P

BLAST4CHANGE

SARL AU

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد. فبراير. 202. .2( بتا5يخ. الرباط 

مسؤولية. ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد.:

 BLAST4CHANGE» .: التسمية.

.«SARL AU

املشو5ة   : االجتماعي  الهدف 

وإجراء  والتد5يب  واملساعدة 

والتدقيق  واملراقشة  الد5اسات 

جميع  في  والخدمات،  والتحليل 

وقانو2  املالية  والسيما  املجاالت، 

التجا5ية  األعمال  اقتصاديات 

والتجا5ة  العامة  والشؤو2  الخاص 

واإلدا5ة  والتنظيم  والشيئة  والتعليم 

واإلدا5ة التجا5ية والفنية، لصالح :
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أي شخص طشيعي، مغربي أو غير 

مغربي.

اعتشا5ي،  كيا2  أو  شخص  أي 

اعتشا5ية،  شخصية  له  كا2  سواء 

مغربية أو غير مغربية، تم إنشاؤه أو 

في طو5 اإلنشاء.

وأو5وبية  دولية  إدا5ة  أو  دولي 

ووطنية أو دولة أو إقليمية أو بلدية أو 

محلية أو مغربية أو غير مغربية أو غير 

ولديها  إنشاؤها  سيتم  أو  مستحدثة 

وحكومية  وتشريعية  إدا5ية  خبرة 

بما  وتنظيمية،  وقضائية  وتعليمية 

في ذلك أي وزير أو دائرة أو وكالة أو 

مكتب أو منظمة أو أي تقسيم آخر 

لهذه الهيئة إلى أي شخص أو كيا2 أو 

هيئة أخرى بتفويض من هذه الهيئة.

5أسمال الشركة.:.00.000).د5هم.

فئة. من  حصة  .(000 إلى. مقسمة 

00).د5هم للحصة الواحدة.

الشكل. على  الشركاء. بي2  موزعة 

التالي.:.محمد بعيز.:.000).حصة.

من. ابتداء. سنة  .99 .: املدة.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

يناير. فاتح  من  .: املالية. السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا. . ( إلى.

تا5يخ. من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

د5عة. زنقة  .،1 .: االجتماعي. املقر 

 1 5قم. شقة  الزهراء. فاطمة  إقامة 

أكدال الرباط.

املسير.:.السيد محمد بعيز.

.: التجا5ي. بالسجل  التقييد  5قم 

.(66797

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة.

التجا5ية بالرباط بتا5يخ فاتح ما15.

.202 

480 P

GREEN WAVE

امتداد غرض الشركة وتغيير 

النشاط

الجمع. اجتماع  بمقت�سى محضر 

بتا5يخ. املنعقد  العادية  غير  العام 

28.فبراير. 202.في تما5ة تقر5 ما يلي.:

وتغيير. الشركة  غرض  امتداد 

هي. الجديدة  األنشطة   النشاط..

كما يلي.:

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

والتنمية. األخضر  واالقتصاد 

الصناعية.

الطاقة. وتسويق  وتركيب  إنتاج 

املتجددة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

  42 5قم. تحت  بتما5ة  االبتدائية 

بتا5يخ.6).فبراير. 202.

481 P

OTMAC

تأسيس

بتا5يخ. العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم وضع. بالرباط،. ديسمبر. 202. .6

ذات. للشركة  األسا�سي  القانو2 

تحمل. التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية.:

تحمل الشركة تسمية. .: التسمية.

.«OTMAC»

أو. أعمال  مقاول  .: املوضوع.

إنشاءات مختلفة.

الد5اسة والتدقيق.

مجاالت. في  املعدات  تو5يع 

والطاقة. للكهرباء. اآللي  التشغيل 

والتدقيق واإلدا5ة.

استيراد وتصدير.

خبرة استشا5ية تد5يبية.

شا5ع   ،41 .: االجتماعي. املقر 

فرنسا، الشقة 5قم 8، الرباط.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

إلى. مقسم  د5هم  .(00.000 قيمة.

د5هم. .(00 حصة ذات قيمة. .(000

للحصة مقسم بي2 الشركاء.كالتالي.:

000).حصة. السيدة زكية قروي.

د5هم أي ما قيمته. .(00 ذات قيمة.

00.000).د5هم.

زكية. السيدة  عينت  .: . التسيير.

غير. ملدة  للشركة  كمسيرة  قروي 

محددة.

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا5ية بالرباط.

تحت السجل التجا5ي 5قم. 6641) 

يوم. 2.فبراير. 202.

482 P

GAZ OIL MAROC

SARL AU

وعنوا2 مقرها االجتماعي : زاوية زنقة 

بهت ووادي سشو، 8، شقة )، أكدال 

- الرباط

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

(4(22(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

بالرباط. .2022 نوفمبر. .28 املؤ5خ في.

تقر5 ما يلي.:

5فع 5أسمال الشركة.:

من. الشركة  5أسمال  5فع  تم 

  .000.000 إلى. د5هم  .(00.000

د5هم. .2.900.000 د5هم بمشلغ قد5ه.

ليصشح 5أسمال الشركة كالتالي.:

قد5ه. بمشلغ  الرطشة  امي2  السيد 

إلى. مقسمة  د5هم  . .000.000

0.000 .حصة من فئة.00).د5هم.

الحال. االجتماعي  املقر  تحويل 

بهت ووادي. زنقة  زاوية  للشركة من 

الرباط. .- أكدال. .،( شقة. .،8 سشو،.

إلى:.الطابق األ5�سي عما5ة الضحى حي.

النهضة.).الرباط.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.86   ).

483 P

BUSINESS SOLUTIONS LLC

SARL

وعنوا2 مقرها االجتماعي : املجمع 

الصناعي الزهراء )) أ الولجة - سال

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

(6(89

تمديد النشاط االجتماعي

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

لشركة. .202( ماي. .(( في. املؤ5خ 

BUSINESS SOLUTIONS LLC.ذات.

املسؤولية املحدودة قر5 ما يلي.:

االستثنائي. العام  الجمع  قر5 

للشركة. االجتماعي  النشاط  تمديد 

كالتالي.:

نقل الشضائع لحساب الغير.

الخاص. للحساب  الشضائع  نقل 

قر5 الجمع العام االستثنائي تعديل.

املديرين. وصالحيات  الشركة  توقيع 

الشركة. ستلتزم  حيث  املشا5كي2 

من. بها  املتعلقة  األعمال  بجميع 

املسيرين. املنفصل  التوقيع  خالل 

بالنسشة. حتى  وبالتالي،. القانونيي2 

العمليات املصرفية للشركة. لتوقيع 

قيمتها. تتجاوز  التي  تلك  وخاصة 

قر5 الشريكا2 إلغاء. د5هم،. .10.000

الحد األدنى الذي تم تحديده للسيد.

حفيظ جودعا2.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر. .20 التجا5ية بالرباط بتا5يخ.

)202.تحت 5قم.1)80 .

484 P
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NOVATIS

ONION SYSTEMS
إعال2 متعدد القرا5ات

NOVATIS

جسر أنديستري لوتيسمو البركة.

شا5ع الوطاسيي2 املنطقة الصناعية.

Berrechid.MAROC.،26202.،

ONION SYSTEMS.«شركة ذات.

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي:.71.شا5ع.

))يناير الطابق.).الشقة.69) 

الدا5الشيضاء.-.20000.الدا5الشيضاء.

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

. 97761

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.27.شتنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

االستثنائي. االجتماع  مالحضة  بعد 

5بع. من  األقل  الصافي  للشيا2  العام 

حل. عدم  تقر5  الشركة،. مال  5أ1 

الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.-:.الذي ينص على مايلي:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.816466.

(I

fiduciaire.capital.orient

MEGA LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire.capital.orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL.BARAKA,.3.EME.ETAGE.N°.7

OUJDA.،.60000،.oujda.maroc

MEGA LILBINAE.شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي وجدة.

تجزئة. 20.شا5ع موالي الحسن.

5ياض إسلي.-.6000.وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية.

محدودة ذات الشريك الوحيد.

5قم التقييد في السجل التجا5ي.:.

40 41

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. إعداد  تم  .2022 نونبر. . 0

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

 MEGA.:.اإلقتضاء.بمختصر تسميتها

.LILBINAE

مقاول. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

عقا5ات-.أعمال مختلفة.

وجدة. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

الحسن. موالي  شا5ع  تجزئة. 20.

5ياض إسلي.-.6000.وجدة املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

الشركة:. 5أسمال  مشلغ 

00.000,00).د5هم،.مقسم كالتالي:

 (.000 .: السيد بن 5زوق محمد.

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

السيد بن 5زوق محمد عنوانه)ا).
 (6 5قم. .( ممر. الدين  صالح  زنقة 

وجدة.60000.وجدة املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن 5زوق محمد عنوانه)ا).

وجدة.60000.وجدة املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. بتا5يخ. 2. بوجدة  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.2071.

2I

SELECT CONSEIL

EC TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شا5ع عشد املومن عما5ة)42.الطابق.

الرابع 5قم6).،.60 20،.الشيضاء.

املغرب

EC TELECOM.شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية.
زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر.

الشقالني الطابق الثالت الشقة.)) 

الدا5الشيضاء.20000.الدا5الشيضاء.-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

172967

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 EC تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

TELECOM

مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االتصال.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بكر. ابو  زنقة  و  الجزائر  زنقة  زاوية 

 (( الشقة. الثالت  الطابق  الشقالني 

الدا5الشيضاء.20000.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

املحجوبي. فهد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 76A ROUTE DE BASCHARAGE

 L-41(  LUXEMBOURG ((2 

NIEDERKORN LUXEMBOURG

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املحجوبي. فهد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 76A ROUTE DE BASCHARAGE

 L-41(  LUXEMBOURG ((2 

NIEDERKORN LUXEMBOURG
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.172967

 I

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

SILVER FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

 6،.شا5ع الكو5نيش العما5ة ب.

الطابق.1.،.20000،.الدا5 الشيضاء.

املغرب

SILVER FARM.شركة ذات.

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة.

املشرق.2،.الطابق األول،.5قم.  - 

الدا5 الشيضاء.-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

17  1 

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
SILVER FARM

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

النشاتي. لإلنتاج  الفالحية  الضيعات 
والحيواني

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة.
 - 5قم.   األول،. الطابق  .،2 املشرق.

الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
االد5ي�سي. الركيبي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  0 5قم. قند  سمر  شا5ع  التعاو2 

70000.العيو2 املغرب
عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
عثما2.2.زنقة.6).5قم.28،عي2 الشق.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
االد5ي�سي. الركيبي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
  0 حي التعاو2 شا5ع سمر قند 5قم.

70000.العيو2 املغرب
عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تجزئة عثما2.2.زنقة.6).5قم.28،عي2.

الشق.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17  1 
4I

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

GREENDEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

 6،.شا5ع الكو5نيش العما5ة ب.

الطابق.1.،.20000،.الدا5 الشيضاء.

املغرب

GREENDEL.شركة ذات املسؤولية.

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة.

املشرق.2،.الطابق األول،.5قم.  

20000.الدا5 الشيضاء.-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

17  6(

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GREENDEL

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الغذائية. املنتجات  توزيع  وتصدير 

ومواد التنظيف

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة.

5قم.   األول،. الطابق  .،2 املشرق.

20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
االد5ي�سي. الركيبي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  0 5قم. قند  سمر  شا5ع  التعاو2 

70000.العيو2 املغرب
عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
عثما2.2.زنقة.6)5قم.28،.عي2 الشق.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
االد5ي�سي. الركيبي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
  0 حي التعاو2 شا5ع سمر قند 5قم.

70000.العيو2 املغرب
عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تجزئة عثما2.2.زنقة.6)5قم.28،.عي2.

الشق.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17  6(
1I

SELECT CONSEIL

SUPRÊME MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شا5ع عشد املومن عما5ة)42.الطابق.
الرابع 5قم6).،.60 20،.الشيضاء.

املغرب
SUPRÊME MARKET.شركة ذات.

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية.

زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر.
الشقالني الطابق الثالت الشقة.)) 
الدا5الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

17 (9 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SUPRÊME MARKET

تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

بالتقسيط في املتاجر الغير متخصصة.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بكر. ابو  زنقة  و  الجزائر  زنقة  زاوية 

 (( الشقة. الثالت  الطابق  الشقالني 

الدا5الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-.

املدة التي تأسست من أجلها الشركة.

: 99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

امب2. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الجنا2 

 (9( الرقم. با5ك  ليال1  تجزئة  ب:.

 20000 برشيد. الساحل  الخدا5ة 

الدا5الشيضاء.املغرب.

قدو5. بن  هدى  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الليمو2 5قم. 6   ليساسفة تجزئة 

الدا5الشيضاء. .20000 الشيضاء.

املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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امب2. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). الجنا2 

عنوانه ب:.تجزئة ليال1 با5ك الرقم.

)9).الخدا5ة الساحل برشيد.20000 

الدا5الشيضاء.املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17 (9 

6I

mohammed.boumzebra

 ENGRAISSEMENT AL

HAOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

mohammed.boumzebra

 N° 8 BD.ALLAL.BEN.ABDELLAH

 FKIH.BEN.SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 ENGRAISSEMENT AL HAOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الرقم 7) الزنقة  ) سيدي 

احمد الضاوي 200 2 الفقيه بن 

صالح -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1247

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ENGRAISSEMENT AL HAOUZ

-

استيراد. بإيجاز:. الشركة  غرض 
تاجر بيع نصف جملة

تغذية الشقر والعجل
الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
الزنقة. ).سيدي. .(7 السفلي الرقم.
بن. الفقيه  .2 200 الضاوي. احمد 

صالح.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
المية. بوزيدة  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 2 200 شكدال. بني  احمد  اوالد 

الفقيه بن صالح املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
المية. بوزيدة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 2 200 دوا5 اوالد احمد بني شكدال.

الفقيه بن صالح املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.1247
7I

ORIEN.COMPTA

 CENTRE DE RADIOLOGIE
MAURICE LOUSTAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
12.شا5ع محمد الخامس حي.

الحسني بركا2.،.00 60،.بركا2.
املغرب

 CENTRE DE RADIOLOGIE
MAURICE LOUSTAU.شركة ذات.
مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم.
F(4-F(1-F(6.الطابق السفلي شا5ع.

اد5يس االكبر.60000.وجدة.-
إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.
400 7

 (9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
أبريل.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 CENTRE DE RADIOLOGIE

MAURICE LOUSTAU
مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األشعة الطشية.
محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
السفلي. الطابق  .F(4-F(1-F(6 5قم.

شا5ع اد5يس االكبر.60000.وجدة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
اعمامو. محمد  السيد)ة). .-
والكائن. وحيد  شريك  بصفته)ا).
 64110 املركز. لعوينات  ب:. عنوانه 

جرادة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

اعمامو. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

لعوينات املركز.64110.جرادة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .07 بتا5يخ.

.400 7

8I

EXPACT PARTNERS

KOGROUP MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ.وقع بالجريدة.

الرسمية

EXPACT PARTNERS

 Bd.Ghandi,.2ème 219

 étage,.Casablanca.،.20000،

CASABLANCA.Maroc

KOGROUP MAROC.شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد

.وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.) ).شا5ع.

أنفا.*إقامة أزو5 مكتب.)).ب.-.-.

الدا5 الشيضاء.املغرب.

بالجريدة. وقع  خطٍإ. إستد5اك 

الرسمية عدد.1718.بتا5يخ.08.ما15.

.202 

الشركاء. حول  بيانات  .: من. بدال 

)األشخاص الطشيعيو2):.-.السيد)ة).

يوسف

بشير بصفته)ا).شريك وحيد

والكائن عنوانه ب:.2).شا5ع

ميزونج.0)4).واترلو بلجيكا.-

الشركاء. حول  بيانات  .: يقرأ.

)األشخاص

 KO GROUP.املعنويو2):.-.شركة

بصفتها شريك وحيد,.و الكائنة ب.2) 

شا5ع ميزونج.0)4).واترلو بلجيكا

.الشاقي بدو2 تغيير.

9I
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chocolisse

CHOCOLISSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chocolisse

  0BD RAHAL EL MASKINI ETG

 2 APT 5 ، 0، CASABLANCA

MAROC

CHOCOLISSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0  شا5ع 
5حال املسكيني طابق 2 5قم 1 - 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 41(

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.24 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

CHOCOLISSE

-.غرض الشركة بإيجاز:.-مخبز

-ممو2 الحفالت.

-تجا5ة

  0 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 1 5.2قم. شا5ع 5حال املسكيني طابق.

-.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 20.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 200 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عاملة صافي بصفته)ا).

جعفر. )زنقة  ب:. عنوانه  والكائن 
 20000 ابن عطية بو5كو2 الشيضاء.

الدا5الشيضاء.املغرب
-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عاملة صافي بصفته)ا).
)زنقة. مسير حر والكائن عنوانه ب:.
 20000 بو5كو2. عطية  ابن  جعفر 

الدا5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.17 41(
(0I

FCG AL AMANE

PREVENTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FCG AL AMANE
 16RUE.SEBOU.APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE.SEBOU.APT2

 AGDAL.RABAT، 10090، RABAT
MAROC

PREVENTEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1)زنقة 
مسفيوة الطائرات الرباط - 80)0) 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(0489(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(8 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

اسماعيل. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .(21 سالوي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .(21 أصل.
شرف سالوي بتا5يخ.8).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .08 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.7 0  ).

((I

FCG AL AMANE

PREVENTX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FCG AL AMANE
 16RUE.SEBOU.APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE.SEBOU.APT2

 AGDAL.RABAT، 10090، RABAT
MAROC

PREVENTX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوا2 مقرها االجتماعي 1)زنقة 
مسفيوة الطائرات الرباط - 80)0) 

الرباط .
تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(0489(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. يناير. 202. .(8 املؤ5خ في.

الشكل القانوني للشركة من.«شركة.

ذات املسؤولية املحدودة».إلى.«شركة.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
الوحيد».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .08 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.7 0  ).

(2I

SOFICODEX

MARCHÉ PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
)4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، د5ب عمر ، 2 200، الدا5 
الشيضاء املغرب

MARCHÉ PACK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )7 زنقة 
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و 

عشدالكريم الديو5ي طابق ) 5قم   
20100 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17294 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MARCHÉ PACK

تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

والتعشئة. الغذائية  املنتجات 

والتغليف الشالستيكية.

تجا5ة.

 7( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زنقة ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و.

5قم.   .( عشدالكريم الديو5ي طابق.

20100.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

امشاط. هشام  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 20 00 االلفة. .(4 5قم. .((8 زنقة.

الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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امشاط. هشام  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 20 00 االلفة. .(4 5قم. .((8 زنقة.

الدا5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.17294 

( I

SELECT CONSEIL

 ENTREPRISE GENERALE

 DE CONSEIL ET

CONSTRUCTION
إعال2 متعدد القرا5ات

SELECT CONSEIL

شا5ع عشد املومن عما5ة)42 الطابق 

الرابع 5قم6) ، 60 20، الشيضاء 

املغرب

 ENTREPRISE GENERALE DE

 CONSEIL ET CONSTRUCTION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 19 شا5ع 

ز5قطوني طابق   5قم الدا5 الشيضاء 

- 20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 8117 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.26.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

بيع حصة.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

استقالة املدير العام

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2 مدير عام جديد

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

توقيع االجتماعي.

قرا5 5قم.1:.الذي ينص على مايلي:.

مالئمة نظام االسا�سي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:6-7 5قم. بند 

باع. الحدادي  هشام  السيد  مايلي:.

00).حصة للسيد مهدي فنا2.

بند 5قم.1):.الذي ينص على مايلي:.

استقالة السيد هشام الحدادي من.

منصشه مدير العام.

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

مايلي:.تعيي2 السيد مهدي فنا2 املدير.

العام الجديد.

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

العقود. في كل  الشركة  التزام  مايلي:.

الوحيد للسيد. و العمليات باالمضاء.

مهدي فنا2.

بند 5قم.-:.الذي ينص على مايلي:.

مالئمة نظام االسا�سي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819790.

(4I

MAROC COMPTA PLUS

GE1 ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

11 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

5قم 2 الفقيه بن ضالح ، 200 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC

GE1 ELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) زنقة 

بن احمد - 200 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .24 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

الواحد. عشد  )ة). السيد. تفويت 

عنتر.   .حصة اجتماعية من أصل.

عنتر. )ة). السيد. لفائدة  حصة  .   

محمد بتا5يخ.24.يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

بتا5يخ. بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

06.فبراير. 202.تحت 5قم. 8/202 .

(1I

SELECT CONSEIL

FLAVOURING MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SELECT CONSEIL

شا5ع عشد املومن عما5ة)42 الطابق 

الرابع 5قم6) ، 60 20، الشيضاء 

املغرب

 FLAVOURING MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 216 

شا5ع ز5قطوني اقامة شم�سي 5قم 

92 الدا5الشيضاء - 20000 الدا5 

الشيضاء املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.47 961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. .22 في. املؤ5خ 

 FLAVOURING MOROCCO حل.

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي.216.شا5ع ز5قطوني.

اقامة شم�سي 5قم.92.الدا5الشيضاء.-.

الدا5 الشيضاء.املغرب نتيجة. .20000

لعدم قد5ة الشركة على االستمرا5 في.

هدا املجال..

و عي2:

و. التهامي  انا1  السيد)ة).

عنوانه)ا).زنقة كيز.02.اقامة الفنو2.

.1. ص. .(( الشقة. .02 مدخل ا ط.

الدا5الشيضاء. .20000 الدا5لشيضاء.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و. زيزي  فوزي  مهدي  السيد)ة).

عنوانه)ا).08.زنقة طلوع الفجر طابق.

الدا5الشيضاء. بو5كو2  .(9 شقة. .6

املغرب. الدا5الشيضاء. .20000

كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

 216 وفي. .2022 دجنبر. .22 بتا5يخ.

شا5ع ز5قطوني اقامة شم�سي 5قم.92 

الدا5الشيضاء.-.20000.الدا5 الشيضاء.

املغرب..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. 2  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.2 8600

16I

INFOPLUME

CANADA DE TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5.

INFOPLUME

49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 

املغرب

CANADA DE TANGER «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 20 حي 

عشدهللا كنوني اقامة ليونو5 2 محل 

2 - 90000 طنجة املغرب.

«إضافة تسمية تجا5ية أو شعا5»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(20(49

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. .27 في. املؤ5خ 

إضافة شعا5 تجا5ي للشركة وهو:

LA CANADA DE TANGER

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .20 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262944-2618.

(7I

WORK UP BUSINESS

 BEST ATLANTIC

LOGISTIQUE
إعال2 متعدد القرا5ات

WORK UP BUSINESS

19 شا5ع الز5قطوني الطابق )) 

الشقة 2  ، 60 20، الدا5 الشيضاء 

املغرب
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 BEST ATLANTIC LOGISTIQUE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 0) زنقة 
زيد عشد السالم الطابق ) الشاب 
A-A3 - 20500 الدا5الشيضاء 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.46(44(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 (000 لوبا2. هشام  السيد  تفويت 
 (000 اصل. من  اجتماعية  حصة 
الغلف. امال  السيدة  لفائدة  حصة 

بتا5يخ.8.فبراير. 202
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
من. لوبا2  هشام  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
تعيي2 السيدة امال الغلف كمسيرة.

جديدة للشركة ملدة غيرمحدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
ينص على. الذي  و7:. .6 5قم. بند 
و 5أ1 مال. حصص الشركاء. مايلي:.

الشركة
على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 
مايلي:.تعيي2،.املدة،.صالحيات اإلدا5ة.

والتوقيع
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819628.
(8I

 Majalat.Consulting.SARL.مجاالت لالستشا5ات

AU

LA REUSSITE NEGOCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشا5ات
Consulting.SARL.AU

5قم 24 الطابق الثاني، عما5ة 7)، 
تجزئة املسيرة، شا5ع الرياض، 

املحمدية ، 0)288، املحمدية 

املغرب

LA REUSSITE NEGOCES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 24 

الطابق الثاني تعما5ة ف ب 7) 

جزئة املسيرة شا5ع الرياض 28820 

املحمدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 24((

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 LA تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

REUSSITE NEGOCES

-.غرض الشركة بإيجاز:.املتاجرة،.

املستلزمات. وتوزيع  وشراء. بيع 

قرطاسية،. و5اقة،. املكتبية،.

كتب،. ومعلوماتية،. مكتبية  أدوات 

االدوات. جميع  .، دفاتر. منشو5ات،.

اإلعالنات. ومستلزمات  املد5سية،.

التدبير. تقديم استشا5ات  واإلشها5..

والصيانة.. اإلصالج  والتكوين..

كل. وعموما  والتصدير.. االستيدا5 

بمجال. عالقة  لها  التي  األنشطة 

املكتشات واإلعالنات واإلعالميات.
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 (7 الطابق الثاني تعما5ة ف ب. .24

 28820 جزئة املسيرة شا5ع الرياض.

املحمدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

األحمر. جعفر  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 28820 يخلف. بني  الشحاوطة 

املحمدية اململكة املغربية

-.السيد)ة).وفاء.الشودي بصفته)ا).

دوا5 الشحاوطة. والكائن عنوانه ب:.

28820.املحمدية اململكة. بني يخلف.

املغربية

-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

األحمر. جعفر  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 28820 يخلف. بني  الشحاوطة  دوا5 

املحمدية اململكة املغربية
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

. 24((

(9I

FIDUNION-MAROC

DIFFERENTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIFFERENTI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 49، زنقة 

جو2 جو5يس، حي غوتيي - - الدا5 

الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 64(( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.)0.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«49،.زنقة جو2 جو5يس،.حي غوتيي.

إلى. املغرب». الشيضاء. الدا5  .-

املحل 5قم. مجمع الو5ود،. «ب61)،.

الدا5 الشيضاء. .- .- )،.سيدي معروف.

املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.2 8602.

20I

FIDUNION-MAROC

MRIRA IMMO
إعال2 متعدد القرا5ات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MRIRA IMMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 7، ساحة 

عش ايريس، الطابق األول - - الدا5 

الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.28 44(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.01.دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة على استقالة املسير السيد.

شتنبر. . 0 ابتداءا من. ناصر بوزوبع 

2022

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

مسيرا. بوزوبع  محمد  السيد  تعيي2 

للشركة ابتداءا من.).أكتوبر.2022

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2 مدة انتداب مسييري الشركة.

في.2).شهرا،.و التي تنتهي في.0 .شتنبر.

202 

على. ينص  الذي  .:4 5قم. قرا5 

مايلي:.إعادة صياغة وإعتماد النظام.

األسا�سي الجديد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
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بند 5قم..:.الذي ينص على مايلي:..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.96)860.

2(I

FIDUNION-MAROC

ELIT-PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ELIT-PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدا5 

الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. (7889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. . 0 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

ELIT-PROMOTION.مشلغ 5أسمالها.

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

مسلم،. اإلمام  زنقة  .،4 اإلجتماعي.

املغرب. الشيضاء. الدا5  .- .- الوازيس.

نتيجة ل.:.وقف النشاط.

زنقة. .،4 و حدد مقر التصفية ب.

الدا5. .- .- الوازيس. مسلم،. اإلمام 

الشيضاء.املغرب..

و عي2:

و. بوزوبع  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).مجمع اوبريا2،.عي2 الشق.

املغرب كمصفي. الدا5 الشيضاء. .000

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.  8602.

22I

OUR EXPERT

JAS M.R NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

JAS M.R NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 197 

تجزئة املسا5 الحي الصناعي 40000 

مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  7  

 06 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 JAS تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

M.R NEGOCE

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.

.أعمال التنظيف.

تاجر
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.197 

 40000 تجزئة املسا5 الحي الصناعي.

مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

افونا1. حسن  السيد)ة). .-

قصر. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تنغير. .4000 ايت يحيى النيف تنغير.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

افونا1. حسن  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

قصر ايت يحيى النيف تنغير.40000 

تنغير املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  7  

2 I

FESCONE

كنال فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FESCONE

 RUE.NATIONALE ، 20300، 1(

CASABLANCA MAROC

كنال فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8 الطريق 

الثانوية 022)طريق الجديدة دا5 

بوعزة - الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

267424

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2001 يوليوز.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

كنال. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

فود

تجا5ة. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-

املواد الغدائية.

-.منعش عقا5ي.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.8.الطريق.

دا5. الجديدة  022)طريق  الثانوية.

بوعزة.-.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000  

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000 .د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الدين. نو5  الزين  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 LOTISSEMENT JAWHARA RUE

 8.N°.48.SIDI.MOUMEN.20500

CASABLANCA.املغرب

جمال. مصطفى  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. الدين بصفته)ا).

 RUE DU LIENNE ANFA 20200

CASABLANCA.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).مصطفى جمال الدين.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 RUE DU LIENNE ANFA 20200

CASABLANCA.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2001 شتنبر. .01 بتا5يخ.

.267424

24I
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INFOPLUME

LA PERLA ROJA

إعال2 متعدد القرا5ات

INFOPLUME

49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 

املغرب

LA PERLA ROJA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي قرية 

املفرج شا5ع العشرين 5قم 9 - 

90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.7908(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

الطويل. مصطفى  السيد  تفويت 

املمثلة. الشركة  في  حصصه  جميع 

د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .(000 في.

بنصالح. السيد  لفائدة  للحصة 

يوسف

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

مصطفى. السيد  استقالة  قشول 

للشركة. كمسير  مهامه  من  الطويل 

يوسف. بنصالح  السيد  وتعيي2 

كمسير جديد.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

للشريك. التوقيع  سلطة  منح  قرا5 

الوحيد السيد بنصالح يوسف

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

انشاء.قانو2 اسا�سي جديد للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

بنصالح. السيد  الوحيد  الشريك 

الشركة. في 5اسمال  يوسف مساهم 

00000).د5هم

على. ينص  الذي  .:7 5قم. بند 

 (00000 الشركة. 5أسمال  مايلي:.

000)حصة بقيمة. د5هم مقسم الى.

د5هم للحصة في ملكية السيد. .(00

بنصالح يوسف

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

للسيد. موكل  الشركة  تسيير  مايلي:.

بنصالح يوسف

على. ينص  الذي  .:(6 5قم. بند 

باالمضاء. مقيدة  الشركة  مايلي:.

الوحيد للمسيربنصالح يوسف

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2990- 4) 26.

21I

ACSERIS.Expert-comptable

RH IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS.Expert-comptable

 Rue.Allal.Ben.Abdellah 20

 Rés.Yasmine.n°14 ، 90000،

TANGER.Maroc

RH IMPORT EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق   

5قم 62 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  20 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 RH تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

IMPORT EXPORT

-.غرض الشركة بإيجاز:.•.استيراد.

املنتجات. جميع  وتوزيع  وتصدير 
الغذائية وغير الغذائية.

جميع. في  العامة  التجا5ة  .•
املنتجات الغذائية وغير الغذائية

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق.  

5قم.62 90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

5شيد. كوسيير  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.4.شا5ع.

7).أكتوبر.)96) 20) 9.ال كو5نوف.
فرنسا.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

5شيد. كوسيير  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

)96) 20) 9.ال. 7).أكتوبر. 4.شا5ع.
كو5نوف فرنسا.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .(6 بتا5يخ.
.(  20 

26I

Maitre.Idriss.el.khatib

IMMOBILIERE PROMQODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Maitre.Idriss.el.khatib
 Tetouan.Tetouan، 93000،

Tetouan.Maroc
 IMMOBILIERE PROMQODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي سيدي 

املنضري شا5ع از5و ملك الخير 2 

الرسم العقا5ي )08)2)/9) - 

000 9 تطوا2 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. (887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. فبراير. 202. .(( املؤ5خ في.

االنعاش. .» من. الشركة  نشاط 

العقا5ي،.

-.تنفيذ عمليات تقسيم األ5ا�سي،.

السكني. لالستخدام  مشا2  وتشييد 

اإلدا5ي،. أو  الصناعي  أو  التجا5ي  أو 

ألغراض الشيع أو اإليجا5 أو استخدامه.

الخاص،

-.شراء.وبيع وتأجير املشاني،.--------

--------------------------

«.إلى.«شراء.وبيع وتأجير املشاني،.

تأجير محالت تجا5ية وصناعية».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.8 1.

27I

FIDUASSAF CONSEIL

 -HEAVEN CONSFUTURE

هيفن كونسفيوثر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL

04  شا5ع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 0) الطابق 1 

املعا5يف الدا5الشيضاء، 80 20، 

الدا5الشيضاء املغرب

HEAVEN CONSFUTURE- هيفن 

كونسفيوثر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 04  شا5ع 

إبراهيم الروداني إقامة الشفاء 

شقة 0) الطابق 1 املعا5يف 80 20 

الدا5الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1728 1

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

هيفن. .-HEAVEN CONSFUTURE

كونسفيوثر

تجزءة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األ5اض والشنايات

  04 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع إبراهيم الروداني إقامة الشفاء.

شقة.0).الطابق.1.املعا5يف.80 20 

الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

نصوح. شفيق  السيد)ة). .-

  92 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 24 10 بلوك حي الشام سيدي بنو5.

سيدي بنو5 املغرب

-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

نصوح. شفيق  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

بنو5. سيدي  الشام  حي  بلوك  . 92

10 24.سيدي بنو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 تا5يخ.

.1728 1

28I

ابرتو2 محمد

NOUASRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ابرتو2 محمد

49) حي ازلي بلوك 2 زنقة سطات 

مراكش ، 40000، مراكش اململكة 

املغربية

NOUASRA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي:    شا5ع 

املوهيت حي الداخلة اليوسفية - 

 0 46 اليوسفية املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 1 .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.27.يناير. 202

األسا�سي. النظام  مالءمة  تقر5 

القانو2:. مقتضيات  مع  للشركة 

للشركة. االسا�سي  القانو2  تحيي2 

االستثنائية. العامة  الجموع  وفق 

الشركاء. طرف  من  عليها  املصادق 

بتا5يخ. االستثنائي  العام  الجمع  .-

باسفي. املسجل  .22/06/2001

بتا5يخ. االستثنائي  العام  والجمع 

باسفي. املسجل  .29/0(/2007

بتا5يخ. االستثنائي  العام  والجمع 

2)2/20)/ ).املسجل باسفي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 (0 بتا5يخ. باليوسفية  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.14.

29I

caparec

AKAR LIVING« عقار ليفينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

caparec

 RUE BOUKRAA 74(

 BOURGOGNE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AKAR LIVING» عقا5 ليفينغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 7))زنقة 

ابن منير، إقامة الز5قاء, الطابق 

األول الرقم 2,املعا5يف ,الدا5 

الشيضاء 20000 ,الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 819877

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

عقا5. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

AKAR LIVING».ليفينغ

املشاني،. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مطو5 العقا5ي.

.: االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الز5قاء,. إقامة  منير،. ابن  7))زنقة 

الطابق األول الرقم.2,املعا5يف.,الدا5.

الشيضاء.20000.,الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

عشا1. طا5ق  السيد  السيد)ة). .-

  0 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

زنقة محمد بن إبراهيم الوازيس الدا5.

الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.مغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشا1. طا5ق  السيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

زنقة محمد بن إبراهيم الوازيس. . 0

20000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

مغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

. 819877

 0I

STE ENT

STE GHIRAZ BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ENT

NR.5.RUE.KACEM.،.72000،.ES-

SEMARA MAROC

STE GHIRAZ BTP.شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.24 

زنقة الحشيب ولد الشالل حي موالي.

5شيد.-.السما5ة.-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

289 

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 GHIRAZ BTP
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

العامة واشغال الشناء.
 24 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
الشالل حي موالي. الحشيب ولد  زنقة 

5شيد.-.السما5ة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

2.000.000.د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).محمد خوي بصفته)ا).
العزابة. دوا5  ب:. عنوانه  والكائن 
السراغنة. قلعة  .64000 الدشرة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).محمد خوي بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.دوا5 العزابة.
السراغنة. قلعة  .64000 الدشرة.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.289 
 (I

Gescompte

STE: Africa Signs
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd.Zerktouni 9 me.étage 261

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca.Maroc

STE: Africa.Signs شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير جزء    زنقة 70 5قم 7 عي2 

الشق 20010 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17(78 

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE: تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

Africa.Signs

الطشاعة. -.غرض الشركة بإيجاز:.

على وسائل اإلتصال

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عي2. .7 5قم. .70 زنقة. الخير جزء.  .

الشق.20010.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

10.000,00.د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

10.000,00.د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 100 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السشتي. يوسف  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. .7 5قم. .70 زنقة. الخير جزء.  .

الشق.20010.الد5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

يوسف. السيد)ة). .- الغير:. اتجاه 

والكائن. مسير  بصفته)ا). السشتي 
جزء.    الخير  تجزئة  ب:. عنوانه 
 20010 عي2 الشق. .7 5قم. .70 زنقة.

الد5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.17(78 
 2I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

HOUSE OF BLING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
84 , شا5ع اململكة العربية السعودية 

تجزئة العيو2 2 إقامة العزيزية 
الطابق الثاني 5قم 2) . 84 , شا5ع 
اململكة العربية السعودية تجزئة 
العيو2 2 إقامة العزيزية الطابق 
الثاني 5قم 2) .، 90000، طنجة 

املغرب
HOUSE OF BLING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )  اقامة 
شيراز عما5ة ) شا5ع محمد عشدو 
الطابق الثاني مكتب 87 طنجة 
طنجة 90000 طنجة املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(( 009
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5. فبراير. 202. .0( في. املؤ5خ 
ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 HOUSE OF الوحيد. الشريك  ذات 
 (00.000,00 مشلغ 5أسمالها. .BLING
  ( اإلجتماعي. د5هم وعنوا2 مقرها 
محمد. شا5ع  .( عما5ة. شيراز  اقامة 
عشدو الطابق الثاني مكتب.87.طنجة.
طنجة املغرب نتيجة. .90000 طنجة.
مقر. حدد  .و  الشركة. افال1  .: ل.

اقامة شيراز عما5ة. . ( التصفية ب.

الثاني. الطابق  شا5ع محمد عشدو  .(
 90000 طنجة. طنجة  .87 مكتب.

طنجة املغرب...
و عي2:

و. اد5دوش  سا5ة  السيد)ة).

5قم. املجاهدين  طريق  عنوانه)ا).

املغرب. طنجة  .90000 طنجة. .6(
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

مكتب. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 
الطابع و التسجيل بطنجة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(1 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.8)24.

  I

nador.conseil.sarl.au

GREEN HERBS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

nador.conseil.sarl.au 
 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc
GREEN HERBS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سكتو5 
حسا2 بوعرك - 62000 الناظو5 

املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(600 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تعيي2. يناير. 202. املؤ5خ في. 2.

السيد)ة). للشركة  جديد  مسير 
 NOM_NOUVEAU_GERANT
 PRENM_NOUVEAU_GERANT

ROLE_GERANTك
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.22.فبراير.
 202.تحت 5قم.78 1.

 4I
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nador.conseil.sarl.au

GROUPE OUBLATACHE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador.conseil.sarl.au

 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc

GROUPE OUBLATACHE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

تو5يرت بوستة )0 سلوا2 6200 

الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 ( 

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 GROUPE OUBLATACHE

خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الحراسة واملراقشة واالمن

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 6200 سلوا2. .0( بوستة. تو5يرت 

الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لطيفة. ابعلطاش  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 62000 سلوا2. .0( بوستة. تو5يرت 

الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

لطيفة. ابعلطاش  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

سلوا2. .0( بوستة. تو5يرت  حي  ب:.

62000.الناظو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.21 ( 

 1I

NWAYAD TRANS

NWAYAD TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NWAYAD TRANS

29 شا5 ع عمر ابن العاص 5قم 26 

الطابق التالت 29 شا5 ع عمر ابن 

العاص 5قم 26 الطابق التالت، 

0)900، طنجة املغرب

NWAYAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

املنصو5 بن عامر حي الد5يسية 

الطابق   5قم 6 طنجة 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 4 49

 27 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

NWAYAD TRANS

نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشضايع

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الد5يسية. حي  عامر  بن  املنصو5 

 90000 طنجة. .6 5قم. الطابق. .

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

بعمتي. عشدالعزيز  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.محمع. بصفته)ا).

اكزناية. .67 5قم. .4 ط. .( ع. تشنى. 2.

طنجة.90000.طنجة املغرب

حداش. لحسن  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.املجمع.

 82 5قم. .4 ط. .2 الراحة. الحسني. .

كزناية طنجة.90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بعمتي. عشدالعزيز  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 67 5قم. .4 ط. .( ع. تشنى. 2. محمع 

اكزناية طنجة.90000.طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 4 49

 6I

SAMIR FIDUCIAIRE

LES SAVEURS DE SAIS
إعال2 متعدد القرا5ات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE.GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME.ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

LES SAVEURS DE SAIS «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: إقامة 
5ضا،   أ، 5قم 1)، طريق فا1، 

شا5ع الجيش امللكي، مكنا1. - 

10000 مكنا1 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 9469

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.8).ما15.)202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

الحاملة. الزماحي،. وفاء. السيدة  بيع 

د26614 ،. 5قم  الوطنية  للشطاقة 

40 .حصة اجتماعية،.،.للسيد كمال.

الحامل. الجنسية،. مغربي  عما5،.

للشطاقة الوطنية 5قم أ.7)4241.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. محدودة،. ذات مسؤولية  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد..

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

مراجعة النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة،. القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. محدودة،. ذات مسؤولية  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد...

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

 (000 مساهمة الشريك الوحيد ب.

5أسمال. ليصشح  اجتماعية،. حصة 

الشركة.000.00 00).د5هم.
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بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5أسمال الشركة.000.00 00).د5هم،.

حصة اجتماعية،. .(000 إلى. مقسم 
00).د5هم للحصة الواحدة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.889.

 7I

societe.comptaline.for.you

DIAMANT TISSU KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء.فرع تابع للشركة

societe.comptaline.for.you
26 زنقة عشا1 املسعدي فا1 

فا1، 0000 ، فا1 املغرب
 DIAMANT TISSU KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 78 

زنقة طا5ق بن زياد متجر 5قم 02، 
القنيطرة - 000000 القنيطرة. 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.41 91

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.26.يناير. 202.تقر5 إنشاء.

التسمية. تحت  للشركة  تابع  فرع 
 DIAMANT TISSU KENITRA
بالطابق. متجر  بالعنوا2  الكائن  و 
اال5�سي،.824.تجزئة القرويي2،.طريق.
فا1. .000000 .- فا1. عي2 شقف 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة).

عشداالوي عشد العزيز..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)07).
 8I

omed.consulting.sarl

SIETE OREJAS FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omed.consulting.sarl
 av.mohamed.daoud 5 eme  40

etage ، 93040، tetouan.maroc

SIETE OREJAS FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع جشل 

صفرو زنقة ) 5قم 6 تطوا2 . 000 9 

تطوا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 214(

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SIETE بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

OREJAS FOOD

التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

بالجملة للمواد الغذائية و استراد و.

التصدير.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

.. تطوا2. .6 5قم. .( جشل صفرو زنقة.

000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 60.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

جمال. التعواطي  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تطوا2. .8 وقم. .( زنقة. جشل صفرو 

000 9.تطوا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

جمال. التعواطي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 8 وقم. .( زنقة. صفرو  جشل  شا5ع 

تطوا000.2 9.تطوا2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 نونبر. . 0 بتا5يخ.

. 214(

 9I

MENTIONS (0

UNIVERS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MENTIONS (0

   شا5ع شا5لفيل بيلفيدير    

شا5ع شا5لفيل بيلفيدير، 00 20، 

الدا5 الشيضاء املغرب

UNIVERS SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 61) شا5ع 

عشد املومن حي املستشفيات - - الدا5 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((2(7 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .02 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

)ة).عزالدين أديب. تفويت السيد.

600.حصة اجتماعية من أصل.600 

)ة).عشدالعاطي. حصة لفائدة السيد.

تاسيني بتا5يخ.02.فبراير. 202.

مونى الصديق. )ة). تفويت السيد.

400.حصة اجتماعية من أصل.400 

)ة).عشدالعاطي. حصة لفائدة السيد.

تاسيني بتا5يخ.02.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 (1 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.1 8188.

40I

CAP MONDIAL COMPTA

MELIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE.AKOUB.MANSOUR 1ER 2

 ETAGA.N1 ، 90000، TANGER

MAROC

MELIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 

السالم بن بحوت تجزئة عشوب 

  قطعة 04) الطابق ) 5قم ) على 

اليسا5 بطنجة 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1219

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MELIMMO

تطوير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

بيع. شراء،. عام،. بشكل  العقا5ات 

وتأجير العقا5ات املنقولة والعقا5ات

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عشد السالم بن بحوت تجزئة عشوب.

على. .( 5قم. .( الطابق. .(04 قطعة. . 

اليسا5 بطنجة.90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
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الطاهري. علي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.ساحة.
افريقيا اقامة الفرابي بلوك ا طابق.) 

شقة.1 90000.طنجة املغرب
الفطراني. كريمة  السيد)ة). .-
والكائن عنوانه. الصنهاجي بصفته)ا).
ب:.4.زنقة الخوا5زمي.90000.طنجة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الطاهري. علي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:..
.ساحة افريقيا اقامة الفرابي بلوك ا.
طابق.).شقة.1 90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 1219
4(I

FIDLOUK

SABIRI BRAHMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDLOUK
6)2,شا5ع 20 غشت القصر الكشير ، 

10)92، القصر الكشير املغرب
SABIRI BRAHMI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ودادية 
النجاح 5قم 0  مشرع بلقصيري 
10)6) مشرع بلقصيري املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.279  
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
املؤ5خ في. 0.فبراير. 202.تقر5 حل.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها. مشلغ  .SABIRI BRAHMI
مقرها. وعنوا2  د5هم  .60.000
  0 5قم. النجاح  ودادية  اإلجتماعي 
مشرع. .(6(10 بلقصيري. مشرع 

اسشاب. .: بلقصيري املغرب نتيجة ل.

مختلفة.

ودادية. التصفية ب  و حدد مقر 

بلقصيري. مشرع  . 0 5قم. النجاح 

10)6).مشرع بلقصيري املغرب..

و عي2:

و. الصشيري  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).حي بيطات ودادية النجاح.

بلقصيري. مشرع  .(6(10   0 5قم.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و. براهمي  يونس  السيد)ة).

 22 5قم. ب  الليمو2  حي  عنوانه)ا).

املغرب. بلقصيري  مشرع  .(6(10

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

20.فبراير. 202.تحت 5قم.72.

42I

CABINET.D’avocat.LAHKIM.BENNANI

 Mon Passe-Partout Arts &

Cadres MPPAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET.D›avocat.LAHKIM

BENNANI

 BVD.MED.V.FES 88 BVD 88

MED.V.FES، 30000، Fès.Maroc

 Mon.Passe-Partout.Arts &

Cadres.MPPAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ) شا5ع 

أبي الطيب املتنبي تجزئة وليلي 

املدينة الجديدة 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7117 

 24 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 Mon بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 Passe-Partout. Arts. &. Cadres

MPPAC

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

 Menuiserie,. encadrement

artisanal,.décoration.murale

-.عنوا2 املقر االجتماعي:. ).شا5ع.

أبي الطيب املتنبي تجزئة وليلي املدينة.

الجديدة.0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.00).سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.000)

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).هشام تازي بصفته)ا).

11.تجزئة أمالك. والكائن عنوانه ب:.

  0000 اموزا5. طريق  فا1  جنا2 

فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .--

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).هشام تازي بصفته)ا).

تجزئة. .11 مسير والكائن عنوانه ب:.

اموزا5. طريق  فا1  جنا2  أمالك 

0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.7117 

4 I

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM

ORIGINAL BRAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM
شا5ع محمد الخامس،40 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
ORIGINAL BRAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
الرانص،شا5ع األ5ز،الرقم 8  

90090 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 12 (

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ORIGINAL BRAND
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
جميع. واستيراد  تجا5ة،تصدير 
أصناف األلبسة بصفة خاصة،وكل.
الشركة. تطرير  في  يساهم  نشاط 

بصفة عامة
حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
  8 األ5ز،الرقم. الرانص،شا5ع 

90090.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
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 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).يونس طريق بصفته)ا).

شا5ع. .(22 ب:. عنوانه  والكائن 

سفيا2،الطابق. العهد،إقامة  ولي 

طنجة. .90020  79 الرابع،الرقم.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).يونس طريق بصفته)ا).

شا5ع. .(22 مسير والكائن عنوانه ب:.

سفيا2،الطابق. العهد،إقامة  ولي 

طنجة. .90020  79 الرابع،الرقم.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.( 12 (

44I

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM

ADMA PLUS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM
شا5ع محمد الخامس،40 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
ADMA PLUS TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
اإلد5يسية،زنقة املنصو5 بن 
عمير،الطابق الثالث،الرقم6 

90070 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 12  

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ADMA PLUS TRANS

النقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

بصفة. للشضائع  والدولي  الوطني 

خاصة،.وكل نشاط يساهم في تطوير.

الشركة بصفة عامة

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بن. املنصو5  اإلد5يسية،زنقة 

عمير،الطابق الثالث،الرقم6 90070 

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 60.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 600 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

املالكي. عدنا2  السيد)ة). .-

 62 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

62،الطابق. القواسم،بلوك. مجمع 

األول،الرقم   90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املالكي. عدنا2  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

القواسم،بلوك. مجمع  .62 ب:.

 90000 األول،الرقم    62،الطابق 

طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 12  

41I

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

RANCH FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الد5اسات القانونية 

والجشائية

 6، شا5ع الكو5نيش العما5ة ب 

الطابق 1 ، 20000، الدا5 الشيضاء 

املغرب

RANCH FARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب 

إقامة املشرق 2، الطابق األول، 5قم 

20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17  17

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RANCH FARM

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

النشاتي. لإلنتاج  الفالحية  الضيعات 

والحيواني

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بو5كو2 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة.

املشرق.2،.الطابق األول،.5قم.20000 

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عثما2.2.زنقة.6).5قم.28.عي2 الشق.
20000.الدا5 الشيضاء.املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

عشد العزيز الصالحي. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة عثما2.2.زنقة.6).5قم.28.عي2.
الشق.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.17  17

46I

INFOPLUME

CHARRAFAE LOGISTIC
إعال2 متعدد القرا5ات

INFOPLUME
49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

CHARRAFAE LOGISTIC «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 

موالي عشد هللا اقامة  4 5قم 1  - 
90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.6297 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).فبراير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
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قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

السيد لخديم جواد. قشول استقالة 

وتعيي2. للشركة  كمسير  مهامه  من 

السيدة. و  بو5يشة  سهام  السيدة 
أميمة بكا5

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

التوقيع مشترك بي2 املسيرين السيدة.
سهام بو5يشة و السيدة أميمة بكا5

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

للسيدة. موكل  الشركة  تسير  مايلي:.
سهام بو5يشة و السيدة أميمة بكا5

على. ينص  الذي  .:(6 5قم. بند 

باإلمضاء. مقيدة  الشركة  مايلي:.

و. بو5يشة  سهام  السيدة  املشترك 
السيدة أميمة بكا5

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .20 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم. 261-)26294.

47I

EXPACT PARTNERS

ATELIER ARQAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPACT PARTNERS
 Bd.Ghandi, 2ème 219

 étage, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA.Maroc

ATELIER ARQAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6 شا5ع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر الطابق الثالث 
الشقة   - - الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.417 7(
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
08.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 ATELIER ARQAM الشريك الوحيد.
مشلغ 5أسمالها.0.000 .د5هم وعنوا2.
مقرها اإلجتماعي.6.شا5ع املسيرة زنقة.

6.أكتوبر الطابق الثالث الشقة.  - - 
الدا5 الشيضاء.املغرب نتيجة ل.:.قرا5.

الشريك الوحيد.
 219 ب. التصفية  مقر  حدد  و 
شا5ع غاندي الطابق الثاني الوازيس.

-.-.الدا5 الشيضاء.املغرب..
و عي2:

و. الشمالي  5شدي  السيد)ة).

مشنى. النواصر  إقامة  عنوانه)ا).

النواصر. .2( 5قم. .B2 الحديقة.

املغرب. الدا5الشيضاء. .20000
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860208.
48I

EXPACT PARTNERS

GAMESENSE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPACT PARTNERS
 Bd.Ghandi, 2ème 219

 étage, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA.Maroc

GAMESENSE AGENCY شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 

5امي زنقة سبتة الطابق الثاني 
املكتب 8 - 20000 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.494(87

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .(7 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 GAMESENSE الوحيد. الشريك 
 21.000 5أسمالها. مشلغ  .AGENCY
 7 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

إقامة 5امي زنقة سبتة الطابق الثاني.

الشيضاء. الدا5  .20000  -  8 املكتب.

الشريك. قرا5  .: ل. نتيجة  املغرب 
الوحيد.

 219 ب. التصفية  مقر  حدد  و 
زاوية شا5ع غاندي وزنقة ابن مقلة.

الوازيس.-.-.الدا5 الشيضاء.املغرب..
و عي2:

و. الشمالي  5شدي  السيد)ة).

مشنى. النواصر  إقامة  عنوانه)ا).

النواصر. .2( 5قم. .B2 الحديقة.

املغرب. الشيضاء. الدا5  .20000
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)81988.
49I

CAP MONDIAL COMPTA

WHITE FRETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE.AKOUB.MANSOUR 1ER 2
 ETAGA.N1 ، 90000، TANGER

MAROC
WHITE FRETE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  8) 
شا5ع والي العهد مركز نريا متجر 5قم 
 ) طابق اال5�سي - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(2(829

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

20.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 WHITE FRETE الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي. 8).شا5ع.
5قم. )  نريا متجر  العهد مركز  والي 
طابق اال5�سي.-.90000.طنجة املغرب.

نتيجة ل.:.الصعوبات املالية.
ب. 8)  التصفية  مقر  حدد  و 
شا5ع والي العهد مركز نريا متجر 5قم.

 ).طابق اال5�سي.-.-.طنجة املغرب..
و عي2:

و. الديب  اشرف  السيد)ة).

عشد. بن  محمد  زنقة  .7 عنوانه)ا).

املغرب. طنجة  .90000 الوهاب.
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.01) 26.

10I

 Majalat.Consulting.SARL.مجاالت لالستشا5ات

AU

L›AVENUE 64
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشا5ات
Consulting.SARL.AU

5قم 24 الطابق الثاني، عما5ة 7)، 
تجزئة املسيرة، شا5ع الرياض، 
املحمدية ، 0)288، املحمدية 

املغرب
L›AVENUE 64 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
الحسن الثاني إقامة سا2 باال1، 

5قم ) و 2، عما5ة أ، املحمدية 
28820 املحمدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 2217
 04 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
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يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

L’AVENUE 64

مقهى. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

صالة شاي،إعداد وتقديم. ومطعم،.

أكالت،.وجشات،.مشروبات.،.مثلجات.

والنكهات. االنواع  بجميع  وحلويات 

ترفيهية. خدمات  تقديم  واألذواق..

املنتجات. تسويق  والحفالت.. للزوا5 

بعد. وعن  مشاشرة  الغذائية  واملواد 

استيراد. لالمكنة.. السريع  باإليصال 

وعموما. والخدمات.. السلع  وتصدير 

املطاعم. بمجال  عالقة  له  ما  كل 

واملقاهي واملخابز والحلويات.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

باال1،. سا2  إقامة  الثاني  الحسن 

املحمدية. أ،. عما5ة  .،2 و. .( 5قم.

28820.املحمدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).بالل عزوزي بصفته)ا).

64.شا5ع ليسيت. والكائن عنوانه ب:.

ا5با2. فيل  .69(00 ديغراند. 5يني  و 

فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).بالل عزوزي بصفته)ا).

شا5ع. .64 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

فيل. .69(00 ليسيت و 5يني ديغراند.

ا5با2 فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. . ( بتا5يخ.

. 2217

1(I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

ARAKI FAST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABLE.AGREE :

ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE.POSTALE 5103 TEMARA

 CENTRE ، 12000، TEMARA

MAROC

ARAKI FAST TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 7)) 

تجزئة حويض املاء الصخيرات 

2070) الصخيرات -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 8467

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 ARAKI.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

FAST TRANS

نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

لحساب. للشضائع  والدولي  الوطني 

الغير

وسيط النقل

االستراد والتصدير.

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الصخيرات. تجزئة حويض املاء. .((7

2070).الصخيرات.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

اكرم. العراقي  السيد)ة). .-

قطاع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 ( اقامة ليكاميليا عما5ة. ).شقة. .9

الرباط. .(0(00 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

خليد. العراقي  السيد)ة). .-

قطاع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 ( اقامة ليكاميليا عما5ة. ).شقة. .9

الرباط. .(0(00 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

العراقي فروق شريف. السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

لو1. ابت)20. ولشير شا5ع  .(0199

املتحدة. الواليات  .90024 انجلس.

الواليات. انجلس  لو1  .9000(

املتحدة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).العراقي اكرم بصفته)ا).

 9 قطاع. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 ( شقة. عما5ة. ). ليكاميليا  اقامة 

الرباط. .(0(00 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.( 8467

12I

SAMIR FIDUCIAIRE

 CENTRE PHYSIO-MEK
 DE KINESITHERAPIE ET

REEDUCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE.GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME.ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 CENTRE PHYSIO-MEK
 DE KINESITHERAPIE ET

REEDUCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي، 5قم 47، تجزئة كاميليا )، 
مكنا1. 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 9 
 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
بمختصر. اإلقتضاء،. عند 
CENTRE PHYSIO- تسميتها:.
 MEK DE KINESITHERAPIE ET

 REEDUCATION
-.غرض الشركة بإيجاز:.الترويض.

الطبي
الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
.،( تجزئة كاميليا. .،47 5قم. السفلي،.

مكنا1..10000.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بوكشير. زكرياء. السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مكنا1.. .،( كاميليا. تجزئة  .،80

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوكشير. زكرياء. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مكنا1.. .،( تجزئة كاميليا. .،80 5قم.

10000.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.18 9 

1 I

nador.conseil.sarl.au

AGUA Y SAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador.conseil.sarl.au

 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc

AGUA Y SAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شا5ع 
موسكو 5قم 04 الطابق االول 

شقة 5قم 2 لعري الشيخ - 62000 

الناظو5 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.2 121

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 28.دجنبر. املؤ5خ في.

AGUA Y SAL.شركة ذات املسؤولية.

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع

االول. الطابق  .04 5قم. موسكو 
 62000 .- لعري الشيخ. .2 شقة 5قم.
مشكر. لحل  نتيجة  املغرب  الناظو5 

للشركة.
و عي2:

و. دعالل  محمد  السيد)ة).

امللكي. الجيش  شا5ع  عنوانه)ا).

املغرب. الناظو5  .62000 5قم. 8) 
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

شا5ع. وفي  .2022 دجنبر. .28 بتا5يخ.

الطابق االول شقة. .04 موسكو 5قم.

5قم.2.لعري الشيخ.-.62000.الناظو5.
املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.02.فبراير.
 202.تحت 5قم.)126.

14I

nador.conseil.sarl.au

SORIFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador.conseil.sarl.au
 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc
SORIFER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : اوالد 
لحسن - 62000 الناظو5 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(284(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. )2.دجنبر. املؤ5خ في.
املسؤولية. ذات  شركة  .SORIFER
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اوالد.
املغرب. الناظو5  .62000 .- لحسن.

نتيجة لحل مشكر للشركة.
و عي2:

و. عشدهللا  ضرضو5  السيد)ة).

الخضراء. املسيرة  شا5  عنوانه)ا).

املغرب. الناظو5  .62000  421 5قم.
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

اوالد. وفي  .2022 دجنبر. .2( بتا5يخ.

لحسن.-.-.الناظو5 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.02.فبراير.

 202.تحت 5قم.1219.

11I

nador.conseil.sarl.au

ANWB CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador.conseil.sarl.au

 res.gourougou.b1 av.des.far ،

62000، nador.maroc

ANWB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : )7 شا5ع 

الحسن االول - 62000 الناظو5 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.879 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 29.دجنبر. املؤ5خ في.

ANWB CAR.شركة ذات املسؤولية.

 100.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 

 7( اإلجتماعي. د5هم وعنوا2 مقرها 

شا5ع الحسن االول.-.62000.الناظو5.

املغرب نتيجة لحل مشكر للشركة.

و عي2:

و. الحفيظ  عشد  زعاج  السيد)ة).

الناظو5. .62000 الناظو5. عنوانه)ا).

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.29.دجنبر.2022.وفي.)7.شا5ع.

النماظو5. .62000 .- االول. الحسن 

املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.02.فبراير.

 202.تحت 5قم.1260.

16I

.مكتب ادير ازاكا موثق بطنجة

 PROMO IMMO RIZANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مكتب ادير ازاكا موثق بطنجة

5قم ))) شا5ع ولي العهد عما5ة 
الشمس طابق 4 شقة 4) ، 90000، 

طنجة املغرب
 PROMO IMMO RIZANI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طنجة 

زنقة حمادي امزيا2 5قم 41 اقامة 
الصفاء الطابق االول شقة 5قم   

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
26 01 

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.02 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 PROMO IMMO RIZANI SARL

AU
 LA بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

PROMOTION IMMOBILIERE
طنجة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
اقامة. .41 امزيا2 5قم. زنقة حمادي 
5قم.   شقة  االول  الطابق  الصفاء.

90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

4.000.000).د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
-.مشلغ الحصص العينية مع وصف.
 (4.000.000 لها:. وتقييم  لها  موجز 
قدم الشريك الوحيد حصة. د5هم،.
و. د5هم  .(4.000.000 قيمتها. عينية 
40.000).حصة. حصل ما مجموعه.

عينية قيمة كل واحدة.00)د5هم
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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اقشقاش. مراد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.طنجة.

اقامة. العهد  ولي  شا5ع  .((4 5قم.
 28 5قم. اال5�سي  طابق  الفرح. . دا5 

90000.طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
اقشقاش. مراد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العهد. ولي  شا5ع  .((4 5قم. طنجة 
اقامة دا5 الفرح. .طابق اال5�سي 5قم.

28 90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.26 01 
17I

FOUZMEDIA

FRANCE SOF SAF
إعال2 متعدد القرا5ات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FRANCE SOF SAF «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: بلوك ج2 
الرقم 4) اوالد اوجيه - - القنيطرة 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.  (0(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.02.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
40).حصة في. املصادقة على تفويت.
لفائدة. البروزي  5ضا  السيد  ملكية 
 (40 وتفويت. 5فيق،. با5ي  السيد 
حصة في ملكية السيد محمد أمي2.
5فيق،. با5ي  السيد  لفائدة  البروزي 
70.حصة في ملكية السيدة. وتفويت.
5فيق. السيد  لفائدة  البروزي  5حمة 

ملكية. في  حصة  .10 وتفويت. با5ي،.

لفائدة. الشونصري  ليلى  السيدة 
السيد 5فيق با5ي

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2 السيد با5ي حسن مسير ملدة.

صالحية. له  وتخول  محدودة  غير 
اإلمضاء.املنفرد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

40).حصة في. املصادقة على تفويت.

لفائدة. البروزي  5ضا  السيد  ملكية 
 (40 وتفويت. 5فيق،. با5ي  السيد 
حصة في ملكية السيد محمد أمي2.
5فيق،. با5ي  السيد  لفائدة  البروزي 
70.حصة في ملكية السيدة. وتفويت.
5فيق. السيد  لفائدة  البروزي  5حمة 
ملكية. في  حصة  .10 وتفويت. با5ي،.
لفائدة. الشونصري  ليلى  السيدة 

السيد 5فيق با5ي
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تعيي2 السيد با5ي حسن مسير ملدة.
صالحية. له  وتخول  محدودة  غير 

اإلمضاء.املنفرد
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.)2.فبراير.

 202.تحت 5قم.94467.
18I

FOUZMEDIA

EL BAZAR SERVICES
إعال2 متعدد القرا5ات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EL BAZAR SERVICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: سوق 

االحد اوالد جلول دوا5 اوالد زيا2 - - 
القنيطرة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.664((
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. ).شتنبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

في. اجتماعية  حصة  .(000 تفويت.

ملكية السيد عزالدين البزا5 لفائدة.
السيدة صوفية بونهر

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

بشريك. املحدودة  املسؤولية  شركة 

املسؤولية. ذات  شركة  إلى  واحد 

صوفية. السيدة  وتعيي2  املحدودة 

السيد. املسير  استقالة  بعد  بونهر 
عزالدين البزا5

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

في. اجتماعية  حصة  .(000 تفويت.

ملكية السيد عزالدين البزا5 لفائدة.
السيدة صوفية بونهر

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

بشريك. املحدودة  املسؤولية  شركة 

املسؤولية. ذات  شركة  إلى  واحد 

صوفية. السيدة  وتعيي2  املحدودة 

السيد. املسير  استقالة  بعد  بونهر 
عزالدين البزا5

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.1).فبراير.
 202.تحت 5قم.)6 94.

19I

GROUPE ADENATRACTION

 CHINA SOURCE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GROUPE ADENATRACTION
شا5ع سيدي محمد ابن عشد هللا 
7)) 5قم 7) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 CHINA SOURCE IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
موالي اسماعيل 4) إقامة موالي 
اسماعيل الطابق الثالث 5قم 9 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(244( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.1).دجنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة. .(4 اسماعيل. موالي  «شا5ع 

الثالث. الطابق  اسماعيل  موالي 

إلى. طنجة املغرب». .90000  -  9 5قم.

الطابق الرابع. .2 تجزئة السالم. .80»

العمرا2.-.90000.طنجة املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.002 .

60I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

تمونزهت مينينغ
شركة التوصية باألسهم.

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F.N106, AV.ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE.IMM.F.N106،

40000، MARRAKECH.MAROC

تمونزهت مينينغ شركة التوصية 

باألسهم 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

قصر جيليز الشقة أ)1 شا5ع محمد 

الشقال 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة التوصية 

باألسهم 

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  707

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

التوصية باألسهم باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

تمونزهت مينينغ
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-.غرض الشركة بإيجاز:.استخراج.

خامات املعاد2 غير الحديدية

إقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

قصر جيليز الشقة أ)1.شا5ع محمد.

الشقال.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

دو كرميل أوليفر جي. السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا). جي2 

نويي سو5. .92200 شا5ع أو5ليانز. .7

سي2 فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

دو كرميل أوليفر جي. السيد)ة). .-

جي2 بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه.

نويي. .92200 أو5ليانز. شا5ع  .7 ب:.

سو5 سي2 فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  707

6(I

CAF MAROC

INNOVATE 360
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE.OUED.ZIZ.N°20 CASTILLA

 2° ETG.N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

INNOVATE 360 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة واد 

زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني 5قم 0) 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1 6(

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

INNOVATE  60

التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

خدمات. توفير  .- اإللكترونية.

تكنولوجيا املعلومات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.زنقة واد.

اقامة كاسطيا الطابق. .20 زيز الرقم.

-.املدة. 0) 90000.طنجة. الثاني 5قم.

التي تأسست من أجلها الشركة.:.99 

سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حماني. أسامة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مضيق. زنقة  القديمة  البرانص 

الشوسفو90000.5.طنجة املغرب

التازي. عثما2  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 409 قطعة. .8 5قم. زنقة. . املجد 

90000.طنجة املغرب

جعشاق. سليما2  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الزياتن قطاع املضيق زنقة.0 .قطعة.

 986 90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حماني. أسامة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مضيق. زنقة  القديمة  البرانص  حي 

الشوسفو5ي.90000.طنجة املغرب
التازي. عثما2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 409 قطعة. .8 5قم. حي املجد زنقة. .

90000.طنجة املغرب

جعشاق. سليما2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

  0 زنقة. املضيق  قطاع  الزياتن  حي 

قطعة. 986 90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.( 1 6(

62I

FIDUINVEST

AITOU IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B.ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

AITOU IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي د5اوة 

زنقة 9 5قم 29 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(7997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .06 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

ايت. احمد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .800 وعشاش.

أصل.000.).حصة لفائدة السيد.)ة).

يناير. .06 يوسف ايت وعشاش بتا5يخ.

.202 

ايت. احمد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .200 وعشاش.

أصل.000.).حصة لفائدة السيد.)ة).

يناير. .06 لطيفة ايت وعشاش بتا5يخ.

.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .(4 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262767.

6 I

VISION VASTE CONSULTING

FLOURIBAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue.Abi.Lhassan

 Chadili.Immeuble.Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

FLOURIBAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع أبي 

الحسن الشادلي إقامة و5دة 5قم 

2 الطابق السفلي - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.92267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

06.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .FLOURIBAG

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي شا5ع أبي الحسن الشادلي.

.- الطابق السفلي. .2 إقامة و5دة 5قم.

90000.طنجة املغرب نتيجة ل.:.عدم.

مزاولة النشاط مند التأسيس.
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شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أبي الحسن الشادلي إقامة و5دة 5قم.

طنجة. .90000 .- السفلي. الطابق  .2

املغرب..

و عي2:

و. الغسال  حمزة  السيد)ة).

عنوانه)ا).طنجة الشالية زنقة شاطئ.

طنجة. .90000  10 5قم. ماالباطا 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.097 26.

64I

LMT AUDITING

WAFA CONSERVERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING

شا5ع محمد الخامس - مركز مكاتب 

 MOHAMED محمد الخامس

OFFICES.CENTER 5 عما5ة أ 

الطابق 6 شقة )60 ، 20000، الدا5 

الشيضاء املغرب

WAFA CONSERVERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 41 حي 

تمايت ازدا5 الد5ا5كة - اكادير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

14417

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 WAFA.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

CONSERVERIE

معالجة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

وتعليب جميع األسماك

حي. .41 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

تمايت ازدا5 الد5ا5كة.-.اكادير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

ادبويشو. حسن  السيد)ة). .-

قطاع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اكادير. .0000 حي فونتي. .((9 5 5قم.

املغرب

عشاد. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

فيال أ. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

0).تجزئة تمديد ايليغ الحي املحمدي.

0000.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ادبويشو. حسن  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 0000 فونتي. حي  .((9 5قم.  5 قطاع 

اكادير املغرب

عشاد. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الحي. ايليغ  تمديد  تجزئة  .(0 أ. فيال 

املحمدي.0000.اكادير املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.14417

61I

cabinet.idrissi

 STE SMART INFO
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet.idrissi

 rue.abdelkrim.benjelloun ، ( 

30000، fes.maroc

 STE SMART INFO INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 48)-

10) شا5ع البهاء حي الرياض نرجس 

طريق صفرو فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7111(

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

SMART INFO INDUSTRIE

بيع. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

أجهزة الكمشيوتر واألجهزة اإللكترونية.

القديمة والجديدة بالتفصيل.

استيراد و تصدير .-
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الرياض. حي  البهاء. شا5ع  .(48-(10

  0000 فا1. صفرو  طريق  نرجس 

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

همو�سي. السعيد  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

92.شا5ع الشحر االبيض املتوسط حي.
  0000 الرياض طريق صفرو فا1.

فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
 STE SMART INFO  -
INDUSTRIE.«شركة ذات مسؤولية.
الوحيد». الشريك  ذات  محدودة 
اإلجتماعي. مقرها  والكائن  بصفتها 
حي. البهاء. شا5ع  .(48-(10 5قم. ب:.
فا1. صفرو  طريق  نرجس  الرياض 
السجل. 5قم  املغرب  فا1  . 0000
 7111( االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.السعيد همو�سي.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
همو�سي. السعيد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
5قم.92.شا5ع الشحر االبيض املتوسط.
فا1. صفرو  طريق  الرياض  حي 

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.7111(

66I

cabinet.idrissi

STE BELGACALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet.idrissi
 rue.abdelkrim.benjelloun ، ( 

30000، fes.maroc
STE BELGACALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم بنجلو2 5قم 42 الطابق 6 
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مكاتب اشرف فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71111

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BELGACALL

-.غرض الشركة بإيجاز:.-.نصيحة.

األعمال-. لتطوير  نصائح  تجا5ية.-.

اإلبالغ.-. كمشيوتر.-. مصمم  تمرين.-.

الكمشيوتر. أدوات  تاجر  محلل.-.

بالتفصيل.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق. .42 عشد الكريم بنجلو2 5قم.

6.مكاتب اشرف فا0000.1 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الجوني. واصل  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 07 الشقة. اليا1  اقامة  فضيلة. .

طريق عي2 الشقف فا1. الطابق. .

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الجوني. واصل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة فضيلة. .اقامة اليا1 الشقة.

الشقف. عي2  طريق  الطابق. . .07

فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.71111

67I

SOCIETE FICOMAN

T2GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET.E.ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

T2GC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )))), 

تجزئة املنزه  , بوفكرا2 10000 

مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

42 91

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

يناير.7)20.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

T2GC.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.

و التصدير,.تجا5ة مواد الشناء

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بوفكرا2. املنزه. ,. تجزئة  .,((((

10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عشد الواحد بوصحابي.

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 10000 )))),بوفكرا2. املنزه. ,5قم.

مكنا1 املغرب
بوصحابي. هشام  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 10000 224),بوفكرا2. املنزه. ,5قم.

مكنا1 املغرب
-.السيد)ة).عشد الحكيم بوصحابي.
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 1(010 أڭو5اي. الخضراء. املسيرة 

الحاجب املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عشد الواحد بوصحابي.
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
)))),بوفكرا2. املنزه. ,5قم. تجزئة 

10000.مكنا1 املغرب
الحكيم. عشد  السيد)ة). .-
والكائن. مسير  بصفته)ا). بوصحابي 
الخضراء. املسيرة  شا5ع  ب:. عنوانه 

أڭو5اي.010)1.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .20(7 يناير. بتا5يخ. ).

.42 91

68I

cabinet.idrissi

STE A&N FRENSHY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet.idrissi
 rue.abdelkrim.benjelloun ، ( 

30000، fes.maroc

STE.A&N.FRENSHY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سينو5د 

6 ملعب الخيل تجزئة سينو5د 2 

قطعة 46 فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

711(7

 (( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

A&N.FRENSHY

إدا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املطاعم وخدمة تقديم الطعام عبر.

الهاتف املتحرك

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.سينو5د.

 2 سينو5د. تجزئة  الخيل  ملعب  .6

قطعة.46.فا0000.1 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

علوي. محمد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

480)5.0يوتييه فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

علوي. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

فرنسا.480)5.0يوتييه فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.711(7

69I

مونيتيد

 BOUYA

ACCOMPLISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

مونيتيد

شا5ع الجوال2 حي الفانو1 5قم 2) 

الطابق اال5�سي مكتب 5قم 2 تطوا2 

، 000 9، تطوا2 املغرب

 BOUYA ACCOMPLISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

مسجد االمة 5قم 48 الطابق 

املخفض 5قم ) تطوا2 - - تطوا2 

املغرب.

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.27209

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .(.900.000»

 2.000.000» إلى. د5هم». .CAPITAL»

تقديم حصص. .: عن طريق. د5هم».

نقدية أو عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.2888.

70I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

ITALYANO ASCENSEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL

AU

20 شا5ع املتنبي الطابق األول بني 

مالل ، 000 2، بني مالل املغرب

ITALYANO ASCENSEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن الثاني عما5ة 81  الطابق 

السفلي بني مالل 000 2 بني مالل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 741

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ITALYANO ASCENSEUR

تركيب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املصعد

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق. . 81 عما5ة. الثاني  الحسن 

السفلي بني مالل.000 2.بني مالل.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

5شيد زاهر بصفته)ا). السيد)ة). .-

الحسن. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 

الثاني 5قم.96).بني مالل.000 2.بني.

مالل املغرب

حماد. لحسن  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مكنا1. النصر  شا5ع  .(( شقة. .4 

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

5شيد زاهر بصفته)ا). السيد)ة). .-

شا5ع. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

مالل. بني  .(96 5قم. الثاني  الحسن 

000 2.بني مالل املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 741

7(I

DAMO CONSULTING SARL

ALCATIL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL

 AV.PASTEUR 1° ETG.N°18 14

 TANGER.tanger, tanger، 90000،

tanger.MAROC

ALCATIL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

مسنانة قطعة 8661 - - طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.( 28 (

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).خليل الحساني.

من. اجتماعية  حصة  .80 الخروبي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .(00 أصل.

فبراير. .(4 بتا5يخ. املجدوبي  عماد 

.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .2( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.000 26.

72I

FIDUCINFO

Bubble Tea Time

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCINFO

5قم B(2 إقامة فجوة شا5ع الحسن 

2 مراكش ، 40000، مراكش املغرب

Bubble.Tea.Time شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 5قم 

ب4)،إقامة فجوة،شا5ع الحسن 

2 ،طريق الصويرة،جيليز،مراكش 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  69(

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 Bubble.Tea.Time

مطعم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الوجشات الخفيفة

مكتب. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5قم ب4)،إقامة فجوة،شا5ع الحسن.

الصويرة،جيليز،مراكش. ،طريق  .2

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
قاد5ي. حنا2  السيد)ة). .-

أبواب. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

6 )،مراكش. 5قم. .1 فرع. مراكش 

40000.مراكش املغرب

مزناكي. سعيد  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تا5كة،مراكش. 5قم. 1. الليمو2 

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).حنا2 قاد5ي بصفته)ا).

أبواب. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

6 )،مراكش. 5قم. .1 فرع. مراكش 

40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.(  69(

7 I

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

ABSOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

شا5ع الكو5نيش  6 اقامة اليخت 

مدخل ب الطابق الخامس ، 

20000، الدا5 الشيضاء املغرب

ABSOFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 16 شا5ع 

موالي يوسف الطابق التالت شقة 
5قم 4) - الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 12(

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ABSOFT

تطوير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

البرمجيات و التطشيقات املحمولة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.16.شا5ع.

التالت شقة. الطابق  يوسف  موالي 

5قم.4).-.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

سيدي. ابراهيم  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). يوسف 

اقامة اوباها العما5ة ا1 الطابق. ب:.

 24000 2.املنصو5ية. اال5�سي الشقة.

بوزنيقة املغرب

املومني. سعد  السيد)ة). .-

اوالد. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 27 5قم. مالك حمري بلوك ا زنقة. .

الشيضاء. الدا5  .20000 بوسكو5ة.

املغرب

-.السيد)ة).محمد انس بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:. 9).شا5ع القوات.

2.حي موالي 5شيد. املساعدة الطابق.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املومني. سعد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اوالد مالك حمري بلوك ا زنقة. .5قم.

الدا5 الشيضاء. .20000 بوسكو5ة. .27

املغرب

سيدي. ابراهيم  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). يوسف 

اقامة اوباها العما5ة ا1. عنوانه ب:.

املنصو5ية. .2 الطابق اال5�سي الشقة.

24000.بوزنيقة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 12(

74I

MA GLOBAL CONSULTING

SAHMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING

0) زاوية شا5ع لند2 و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 20000، الدا5 الشيضاء 

املغرب

SAHMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شا5ع 

يعقوب املنصو5 و زنقة األكاسيا 5قم 

2 - - الدا5الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.64767

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. .2022 نونبر. .28 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«زاوية شا5ع يعقوب املنصو5 و زنقة.

الدا5الشيضاء. .- .- .2 5قم. األكاسيا 

 79 5قم. زاينة  «تجزئة  إلى. املغرب».

بوسكو5ة.-.-.الدا5الشيضاء.املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. 2  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.) )860.

71I

سل سوليسيو2

سطار هديل طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

سل سوليسيو2

شا5ع االد5يسية زنقة طا5ق زياد 

5قم 64 الطابق ) ، 90000، طنجة 

املغرب

سطا5 هديل طرانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4  شا5ع 

5اشكو2 د5ادب - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.8(677

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

09.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد سطا5 هديل طرانس.

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

شا5ع. . 4 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

طنجة. .90000 .- د5ادب. 5اشكو2 

.COVID-(9.:.املغرب نتيجة ل

و حدد مقر التصفية ب.4 .شا5ع.

طنجة. .90000 .- د5ادب. 5اشكو2 

املغرب..

و عي2:

و. الرماني  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).تجزئة الفتح املجاهدين ط.

90000.طنجة املغرب.  (06 الرقم. .2

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(7 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262892.

76I
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 KABINET FIDUCIAIRE ELEXPERTISE

«ELEXPERTISE».a

BRAINCELL برينسيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KABINET FIDUCIAIRE

ELEXPERTISE «ELEXPERTISE» a

 Maroc, Casablanca, quartier

 la.gironde, immeuble 3,

 Rue.D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،

CASABLANCA MAROC

برينسيل BRAINCELL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

 ،N61  جومليما عما5ة اللوفر

الطابق 4، شقة ))، الدا5 الشيضاء. 

- الدا5 الشيضاء. -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17218 

 (0 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 BRAINCELL.برينسيل

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستشا5ات اإلدا5ية

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

جومليما عما5ة اللوفر. N61،.الطابق.

الدا5. .- الدا5 الشيضاء.. .،(( 4،.شقة.

الشيضاء..-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).5ضا الشو5ي بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.6).شا5ع طانطا2.

.، بو5جو2. .، .(1 شقة. .، الطابق. .4 .،

18000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).5ضا الشو5ي بصفته)ا).

شا5ع. .(6 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

.، .(1 شقة. .، الطابق. .4 .، طانطا2.
 18000 الشيضاء. الدا5  .، بو5جو2.

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.17218 

77I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE BENKADIR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم
زنقة  6 5قم   تنجداد ، 12600، 

تنجداد املغرب
 STE BENKADIR TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 
ملعب 12600 تنجداد -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

210

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BENKADIR TRAVAUX
-.غرض الشركة بإيجاز:.األشغال.

املختلفة أو الشناء.والكهرباء..
قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اكلي ملعب.12600.تنجداد.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بن عشد النبي محمد. السيد)ة). .-
قصر. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اكلي ملعب.12600.تنجداد املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بن عشد النبي محمد. السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تنجداد. .12600 ملعب. اكلي  قصر 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.210
78I

ACSERIS.Expert-comptable

DERSTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS.Expert-comptable
 Rue.Allal.Ben.Abdellah 20

 Rés.Yasmine.n°14 ، 90000،

TANGER.Maroc

DERSTI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق   
5قم 62 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1( 1

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DERSTI SERVICES

.• بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستعانة بمصاد5 خا5جية لعمليات.

تكنولوجيا املعلومات

•.املشاو5ة اإلدا5ية

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق.  
5قم.62 90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

استيتو. هللا  عشد  السيد)ة). .-

طريق. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 9 5قم. .( شا5ع. مرابط،. موسعيد 

90000.تطوا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

استيتو. هللا  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

).5قم. طريق موسعيد مرابط،.شا5ع.

9 90000.تطوا2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.( 1( 1

79I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 PARTNERS AVOCADO

INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 4 EME.ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes.maroc

 PARTNERS AVOCADO INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 

) مكر5 عما5ة ب )  املنصو5   - 

10000 مكنا1 املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1(467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .(8 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

 PARTNERS AVOCADO INVEST

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

 ( شقة. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 

 - املنصو5.   . ( ب. عما5ة  مكر5 

.: ل. نتيجة  املغرب  مكنا1  .10000

عدم التفاق بي2 الشركاء.

عدم الحصول عل الدعم.
شقة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - املنصو5.   . ( مكر5 عما5ة ب. .(

10000.مكنا1 املغرب...
و عي2:

و. بوزملاط  هشام  السيد)ة).

املنظر. شقة. . .41 عما5ة. عنوانه)ا).

مكنا1. .10000 مكنا1. الجميل 
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

عشد الرحيم زوكومو و. السيد)ة).

عنوانه)ا).9.زنقة.1 .د5ب ولد فاطمة.

املغرب. خريشكة  .21000 الفتح. حي 
كمصفي.)ة).للشركة.

نسيم بامو و عنوانه)ا). السيد)ة).

حفيظة. تجزئة  .2 الطابق. .48 5قم.

املغرب. مكنا1  .10000  2 مرجا2.
كمصفي.)ة).للشركة.

و. الصالحي  توفيق  السيد)ة).

)0.تجزئة. 207.قطاع. عنوانه)ا).5قم.

تما5ة. .(2000 5ياض ولد مطع تما5ة.
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.0)7).

80I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

HUILERIE BOUABID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME.ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes.maroc
HUILERIE BOUABID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تعاونية 

االتفاق سيدي سليما2 مول 

الكيفا2 - 10000 مكنا1 املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4707 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 HUILERIE الوحيد. الشريك  ذات 

BOUABID.مشلغ 5أسمالها.00.000) 

اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

تعاونية االتفاق سيدي سليما2 مول.

املغرب. مكنا1  .10000 .- الكيفا2.

نتيجة ل.:.عدم تلقي التمويل.

و حدد مقر التصفية ب تعاونية.

االتفاق سيدي سليما2 مول الكيفا2.

- 10000.مكنا1 املغرب...

و عي2:

و. بوعشيد  سعيد  السيد)ة).

سيدي. االتفاق  تعاونية  عنوانه)ا).

 10000 الكيفا2. مول  سليما2 

مكنا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.  7).

8(I

AL WAKIL MANAGEMENT

ZAMAIS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

4) شا5ع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني 5قم 

8 ، 90000، طنجة املغرب

ZAMAIS IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم 

 ) مركز انريا الطابق السفلي,  8) 

شا5ع ولي العهد 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1267

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ZAMAIS IMMOBILIER

التدبير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
العقا5ي

محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق السفلي,. انريا  مركز  5قم. ).

 8).شا5ع ولي العهد.90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اسماعيل. اكدي  السيد)ة). .-

طريق. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
املجز5ة اقامة اسامة طابق.5.8قم.7  

90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

اسماعيل. اكدي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 8 طريق املجز5ة اقامة اسامة طابق.
5قم.7  90000.طنجة املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 1267

82I

INFOPLUME

 VOCATIONEL EDUCATION
AND TRAINING AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 

املغرب

 VOCATIONEL EDUCATION

 AND TRAINING AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

بنكيرا2 قطاع 2 شا5ع أحمد بن 

محمد أبو العيش ابن بطوطة بلوك 

L الطابق الثاني 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1(91

 09 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 VOCATIONEL EDUCATION

AND TRAINING AGENCY

مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اللغات.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بن. أحمد  شا5ع  .2 قطاع. بنكيرا2 

 L.محمد أبو العيش ابن بطوطة بلوك

الطابق الثاني.90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املود2. حنا2  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 (66 القطعة. الجديدة  امغوغة 

90000.طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املود2. حنا2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 (66 القطعة. الجديدة  امغوغة  حي 

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.( 1(91
8 I

INFOPLUME

GLOBE PEINTURE
إعال2 متعدد القرا5ات

INFOPLUME
49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

GLOBE PEINTURE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي بن 

عمر العاص الطابق الثالث 5قم 26 - 
90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.9(661
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.7).يناير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تفويت السيد زكرياء.الصالحي جميع.
حصصه في الشركة املمثلة في.000) 
للحصة. د5هم  .(00 بقيمة. حصة 

لفائدة السيد إبراهيم الضلضالي
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
زكرياء. السيد  استقالة  قشول  مايلي:.
الصالحي من مهامه كمسير للشركة.
الضلضالي. ابراهيم  السيد  وتعيي2 

كمسير جديد
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
للشريك. التوقيع  سلطة  منح  قرا5 

الوحيد السيد ابراهيم الضلضالي
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
انشاء.قانو2 اسا�سي جديد للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

ابراهيم. السيد  الوحيد  الشريك 

5اسمال. في  مساهم  الضلضالي 
الشركة.00000).د5هم

على. ينص  الذي  .:7 5قم. بند 
 (00000 الشركة. 5أسمال  مايلي:.
000)حصة بقيمة. د5هم مقسم الى.
د5هم للحصة في ملكية السيد. .(00

ابراهيم الضلضالي.
على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 
لسيد. موكل  الشركة  تسير  مايلي:.

ابراهيم الضلضالي
بند 5قم.6):.الذي ينص على مايلي:.
الوحيد. باالمضاء. مقيدة  الشركة 

للمسير السيد ابراهيم الضلضالي
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .2( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.8 262988-27.

84I

FLASH ECONOMIE

AMINE BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMINE BAT
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

الوطنية 9 السالم 2 5قم 2 اهل 

الغالم 20000 الدا5 الشيضاء

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. :تسمية 

تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء،.

AMINE BAT

مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

تطوير أعمال الشناء.أعمال متنوعة

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .

اهل. .2 5قم. .2 السالم. .9 الوطنية.

الغالم الدا5 الشيضاء

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .

الشركة.:.99.سنة

 (00.000 .مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .

د5هم

.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2)

الحسوكي. امي2  محمد  السيد  .

بصفته شريك والكائن عنوانه ب:.حي.

5ياض العمرية 5ياض. .( شريفة زنقة.

 20000 الشق. عي2  .42 الشقة. .(0

الدا5 الشيضاء.املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير

الحسوكي. امي2  محمد  السيد  .

بصفته مسير والكائن عنوانه ب:.حي.

5ياض العمرية 5ياض. .( شريفة زنقة.

 20000 الشق. عي2  .42 الشقة. .(0

الدا5 الشيضاء.املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

17( 19

81I
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INFOPLUME

GARAGE TURBO LINE

إعال2 متعدد القرا5ات

INFOPLUME

49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 

املغرب

GARAGE TURBO LINE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 

موالي علي الشريف اقامة 68 شقة 

B - 90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(((7  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 2.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تفويت السيد بنمهدية حفيط جميع.

 100 حصصه في الشركة املمثلة في.

للحصة. د5هم  .(00 بقيمة. حصة 

لفائدة السيد بنسودة اد5يس الذي.

اصشح الشريك الوحيد للشركة.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2 السيد بنسودة اد5يس كمسير.

وحيد للشركة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

للشريك. التوقيع  سلطة  منح  قرا5 

الوحيد السيد بنسودة اد5يس

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

ذات. شركة  الى  الشركة  تغيرطشيعة 

شريك. ذات  املحدودة  السؤولية 

واحيد.

قرا5 5قم.1:.الذي ينص على مايلي:.

انشاء.قانو2 اسا�سي جديد للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. بند 

شركة ذات. طشيعة الشريكة:. مايلي:.

شريك. ذات  املحدودة  السؤولية 

الذي ينص على. .:6 بند 5قم. واحيد 

السيد. الوحيد  الشريك  مايلي:.

5أسمال. في  مساهم  اد5يس  بنسودة 
الشركة.00000).د5هم

على. ينص  الذي  .:7 5قم. بند 
 (00000 الشركة. 5أسمال  مايلي:.
000)حصة بقيمة. د5هم مقسم الى.
د5هم للحصة في ملكية السيد. .(00

بنسودة اد5يس
على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 
للسيد. موكل  الشركة  تسيير  مايلي:.

بنسودة اد5يس
على. ينص  الذي  .:(6 5قم. بند 
باالمضاء. مقيدة  الشركة  مايلي:.

الوحيد للسيد بنسودة اد5يس.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2611- 26294.
86I

INFOPLUME

LAVORIGINAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

INFOPLUME
49) شا5ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 5قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

LAVORIGINAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض أهال 

حي 2) الرقم 2) - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(0408 
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل. يناير. 202. .02 املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 LAVORIGINAL الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض أهال.

طنجة. .90000  -  (2 الرقم. .(2 حي.
املغرب نتيجة ل.:.غياب النشاط.

5ياض. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أهال حي.2).الرقم.2) - 90000.طنجة.
املغرب..

و عي2:
و. بزاحي  اد5يس  السيد)ة).
طنجة. .90000 طنجة. عنوانه)ا).

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262942-2614.
87I

EXPACT PARTNERS

 SHARAF SHIPPING
AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPACT PARTNERS
 Bd.Ghandi, 2ème 219

 étage, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA.Maroc

 SHARAF SHIPPING AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

محمد الخامس زاوية زنقة محمد 
سميحة وبيير با5ا2 الطابق الخامس 
مكتب 102 - - الدا5 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. (1997
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تحويل. .2022 نونبر. .(7 املؤ5خ في.
من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة. زاوية  الخامس  محمد  «شا5ع 
الطابق. با5ا2  وبيير  سميحة  محمد 
الخامس مكتب.102.-.-.الدا5 الشيضاء.
املغرب».إلى.«12.شا5ع باستو5 الطابق.

الخامس.-.-.الدا5 الشيضاء.املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.2)8602.

88I

ZMH CONSULTANTS

AFG T- Bond Fund
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

ZMH CONSULTANTS

 hay.riad ، 20110، RABAT

MAROC
AFG.T- Bond.Fund «صندوق 

مشترك للتوظيف»

وعنوا2 مقره اإلجتماعي: إقامة 

عثما2 بن عفا2، 2 زاوية 6) نوفمبر 

و حني2 ، أكدال - - الرباط اململكة 

املغربية

«تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف»

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
تقر5 تأسيس صندوق. فبراير. 202.

الشيانات. ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:

 AFG T- .: الصندوق. تسمية  .-

.Bond.Fund

إقامة. .: عنوا2 املقر االجتماعي. .-

عثما2 بن عفا2،.2.زاوية.6).نوفمبر.

الرباط اململكة. .- .- أكدال. .، و حني2.

املغربية.

أجلها. من  تأسس  التي  املدة  .-

الصندوق:.99.سنة..

-.مشلغ 5أسمال الصندوق.)د5هم):.

(.000.000

 ADVISORY التدبير:. مؤسسة  .-

 AND FINANCE ASSET

MANAGEMENT

الوديعة:. املؤسسة  .-

ATTIJARIWAFA BANK

للحسابات:. األول  املنتدب  .-

 A.SAADI

امللكية. وحصص  املوجودات  .-

 (.000 000.).حصة ذات. املشتركة:.

د5هم
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لكل حصة،.املكتتشة بكاملها

واملدفوعة القيمة بكاملها نقدا.

السترداد. الالزم  األدنى  املشلغ  .-

الحصص:100.000

-.تا5يخ و5قم اعتماد نظام التدبير.

لسوق. املغربية  الهيئة  طرف  من 

5قم:. .- فبراير. 202. .0( الرساميل:.

GP2 0(7

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)62  ).

89I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

كلوبال اتود دونفيغونوم و 

طوبوغراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD.AL.ABDI.AL.MASSAR

 MARRAKECH.MARRAKECH،

45007، MARRAKECH.MAROC

كلوبال اتود دونفيغونوم و 

طوبوغراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عشد الكريم الخطابي اقامة جواد 

09) الطابق الثالث شقة  4 كيليز 

مراكش 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(4 8 8

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.كلوبال.

اتود دونفيغونوم و طوبوغراف.

بيرو. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

ديتود تيكنيك.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

جواد. اقامة  الخطابي  الكريم  عشد 

كيليز. الطابق الثالث شقة. 4. .(09

مراكش.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

مريم. عشوي  السيد)ة). .-

 (67 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
خريشكة. زيتونة  .0( ب. بلوك. 0.

21000.خريشكة املغرب.

اسامة. موعا�سي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شا5ع. .26 5قم. عما5ة  .0( سينكو.

مراكش. .40000 مراكش. املزدليفة 

املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مريم. عشوي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

)0.زيتونة خريشكة. 67).بلوك. 0.ب.

21000.خريشكة املغرب

اسامة. موعا�سي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

5قم. عما5ة  .0( سينكو. تجزئة  ب:.

 40000 شا5ع املزدليفة مراكش. .26

مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .(9 بتا5يخ.

.(4 8 8

90I

AFC PARTENAIRE

TELEVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM.F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH.MARRAKECH،

40000، MARRAKECH.maroc

TELEVO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7)) قطاع 

020617،17 التقسيم جنا2 أو5اد 

مشنى ) الشقة 5قم 7) مراكش 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  719

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TELEVO

عمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.واألعمال املتنوعة.

األلياف. نشر  أعمال  تنفيذ  .

الضوئية والشنى التحتية القائمة.

اإلنشائية. األعمال  تنفيذ 

املختلفة.

تنفيذ أعمال الكهرباء.املختلفة.

األشغال العامة والهندسة املدنية.

اتصاالت. مواقع  وبناء. اقتناء.

.GSM

معدات. جميع  وصيانة  تركيب 

والالسلكية. السلكية  االتصاالت 

والششكات.

الكهربائية. األعمدة  تصنيع  .

واألبراج وجميع أبراج.GSM.املختلفة.

شراء.وبيع جميع املنتجات واملواد.

واملعدات.

تجا5ة عامة

 ((7 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

التقسيم جنا2. .020617،17 قطاع.

أو5اد مشنى.).الشقة 5قم.7).مراكش.

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

زكا25. بو  يونس  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

زاكو5ة اململكة. .40000 د5عة زاكو5ة.

املغربية

لعما5تي. لطيفة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

موالي. الزيتو2 5قم. 1. خيبر تجزئة 

 40000 مكنا1. الز5هو2  د5يس 

مكنا1 اململكة املغربية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

زكا25. بو  يونس  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

زاكو5ة. .40000 زاكو5ة. د5عة  حي 

اململكة املغربية

لعما5تي. لطيفة  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

5قم. الزيتو2  تجزئة  خيبر  حي  ب:.

مكنا1. الز5هو2  د5يس  موالي  .1 

40000.مكنا1 اململكة املغربية
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  719

9(I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

رياض ريمو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD.AL.ABDI.AL.MASSAR

 MARRAKECH.MARRAKECH،

45007، MARRAKECH.MAROC

5ياض 5يمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزهراء 1 42 عي2 ايطي مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((9719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 20.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. 5يمو  5ياض  الوحيد  الشريك 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

.1 الزهراء. مقرها اإلجتماعي تجزئة 

 40000 .- مراكش. ايطي  عي2  .42

التوقوف. .: مراكش املغرب نتيجة ل.

عن املما5سة.

تجزئة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

.- عي2 ايطي مراكش. .42 .1 الزهراء.

40000.مراكش املغرب..

و عي2:

5يشودو. سيفيرينو  5يمو  السيد)ة).

جينير. ادوا5د  فيلة  عنوانه)ا). و 

ايطالي. جينير  .000(20 ايطالي. .46

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.2118.

92I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE IMAGERIE
DOCTEUR HAMMOUDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CENTRE IMAGERIE DOCTEUR
HAMMOUDI SARL A.U

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

5أسمالها: 2000,00 16 د5هم 
مقرها االجتماعي 69 ،شا5ع كينيدي 

- اسفي
في. الصاد5  القرا5  على  بناًء.

 202.)02.0.،.قر5
مغربي. حمودي  محمد  السيد 
.،(1.06.(918 في. ،املزداد  الجنسية.
  04(7 حامل الشطاقة الوطنية 5قم.
زنقة عشد الوهاب. .24 القاطن في. .،F
اسفي. الجديدة  املدينة  حي  الد5اق 
القانوني. الشكل  تحويل  في  يشرع 
ذات. شركة  إلى  الشخصية  ألعماله 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
الدكتو5 حمودي. بمساهمة  الوحيد 
مسؤولية. ذات  شركة  في  محمد 
الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 
 CENTRE IMAGERIE DOCTEUR
املوجودات. من  .HAMMOUDI
واملطلوبات املذكو5ة لشركة مراجعة.
 2022 دجنبر. . ( بتا5يخ. الحسابات 
من. .(6( وذلك في إطا5 أحكام املادة.
)املتعلقة. العام. الضرائب  قانو2 
لشركة. املهنية  األصول  بمساهمة 
..(... الشركات. لضريشة  خاضعة 
في. أيًضا  املساهمة  هذه  تقديم  يتم 
بمما5سة. املتعلقة  للوائح  .االمتثال 

الطب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(4 بتا5يخ. بآسفي  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.  6 )

9 I

Hare.Line.Tranz

Hare Line Tranz
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Hare.Line.Tranz

19 شا5ع الز5قطوني اقامة الو5ود 

الطابق 7 الشقة 5قم 20 19 شا5ع 

الز5قطوني اقامة الو5ود الطابق 

7 الشقة 5قم 20، 22000، الدا5 

الشيضاء املغرب

Hare.Line.Tranz شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 

الز5قطوني اقامة الو5ود الطابق 

7 الشقة 5قم 20 22000 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17096(

 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 Hare بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

Line.Tranz

نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشضائع

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.19.شا5ع.

 7 الطابق. الو5ود  اقامة  الز5قطوني 

الشقة 5قم.20 22000.الدا5 الشيضاء

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

عشد الكشير املصلوحي. السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (1 عما5ة. .(11 شقة. .2 طريق الخير.

بنسركاو اكادير.80000.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشد الكشير املصلوحي. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اقامة طريق الخير.2.شقة.11).عما5ة.

اكادير. .80000 اكادير. بنسركاو  .(1

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.

.17096(

94I

PASSION COSMETICS

PASSION COSMETICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PASSION COSMETICS

19 شا5ع الز5قطوني اقامة الو5ود 

الطابق 7 الشقة 5قم 20 19 شا5ع 

الز5قطوني اقامة الو5ود الطابق 

7 الشقة 5قم 20، 22000، الدا5 

الشيضاء املغرب

PASSION COSMETICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 

الز5قطوني اقامة الو5ود الطابق 

7 الشقة 5قم 20 - 22000 الدا5 

الشيضاء املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12468 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

 2022 أكتوبر. .26 في. املؤ5خ 

املسؤولية. ذات  شركة  حل  تقر5 

 PASSION COSMETICS املحدودة.

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

شا5ع. .19 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

الطابق. الو5ود  اقامة  الز5قطوني 

الدا5. .22000  -  20 5قم. الشقة  .7

عدم. .: ل. نتيجة  املغرب  الشيضاء.

اشتغال نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب.19.شا5ع.

الطابق. الو5ود  اقامة  الز5قطوني 

الدا5. .22000  -  20 5قم. الشقة  .7

الشيضاء.املغرب..

و عي2:

و. بوصوف  امال  السيد)ة).

الشطر. 5شيد  موالي  حي  عنوانه)ا).

االول بلوك. .العيو70000.2.العيو2.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و. بوصوف  سلمى  السيد)ة).

تازة. طريق  الوحدة  حي  عنوانه)ا).

شا5ع قادة نضرام تجزئة بوبو 5قم.4  

وجدة.60000.وجدة املغرب كمصفي.

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.061)81.

91I

لد5اسات القانونية والجشائية

MORJANA BTM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الد5اسات القانونية 
والجشائية

 6، شا5ع الكو5نيش العما5ة ب 
الطابق 1 ، 20000، الدا5 الشيضاء 

املغرب
MORJANA BTM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 16 شا5ع 
موالي يوسف الطابق   الشقة 4). 

20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17  19

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 MORJANA BTM
-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.

العقا5ي
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.16.شا5ع.
 .(4 الشقة. موالي يوسف الطابق. .

20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

دواح. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الجديدة. .24040 (8 بقعة. .1 الزهو5.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

دواح. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 24040  (8 بقعة. .1 الزهو5. تجزئة 

الجديدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17  19

96I

IB PARTNERS

MEDCEC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

IB PARTNERS

 ) إقامة ڨيجي شا5ع الكو5نيش ، 

20410، الدا5 الشيضاء املغرب

MEDCEC MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي   زنقة 

جعفر بن حشيب بو5كو2 - 20410 

الدا5 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4109 1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .09 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

أباي. يونس  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

عادل. )ة). 00 .حصة لفائدة السيد.

الذهبي بتا5يخ.09.فبراير. 202.

أباي. يونس  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

00 .حصة لفائدة السيد.)ة).محمد.

الشناوي بتا5يخ.09.فبراير. 202.

أباي. يونس  )ة). السيد. تفويت 

00 .حصة اجتماعية من أصل.00  

حصة لفائدة السيد.)ة).كمال شوشو.

بتا5يخ.09.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.7810.

97I

CHETTIOUI AHMED

REDOUANE MADRON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شا5ع 

)5,0قم 4  ، 10)92، القصر الكشير 

املغرب

REDOUANE MADRON شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 

السالم,مجموعة/و,زنقة:  )5قم  2 

- 10)92 القصر الكشير املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

)202.تقر5 حل. 1).شتنبر. املؤ5خ في.

شركة. .REDOUANE MADRON

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي. د5هم وعنوا2 مقرها 

السالم,مجموعة/و,زنقة:. )5قم. 2 

- 10)92.القصر الكشير املغرب نتيجة.

لعدم بلوغ الهدف االجتماعي.

و عي2:

السيد)ة).5شيد خنيرة و عنوانه)ا).

ايطاليا. ساليرنو  ايطاليا. 2)84.

كمصفي.)ة).للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

حي. وفي  .202( شتنبر. .(1 بتا5يخ.
السالم,مجموعة/و,زنقة:. )5قم. 2 

- 10)92.القصر الكشير املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا5يخ. الكشير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.1 .

98I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE ELECTRO IMARIGHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم

زنقة  6 5قم   تنجداد ، 12600، 

تنجداد املغرب

 STE ELECTRO IMARIGHEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي يحيى فركلة العليا - 12600 

تنجداد املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(180(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 26.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 STE ELECTRO الوحيد. الشريك 

5أسمالها. مشلغ  .IMARIGHEN

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي قصر سيدي يحيى فركلة.

املغرب. تنجداد  .12600 .- العليا.

نتيجة ل.:.تلقائي.

قصر. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 12600 .- سيدي يحيى فركلة العليا.

تنجداد املغرب..

و عي2:

و. بوملا2  محمد  السيد)ة).

سكتو5. بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا).

الناظو5 املغرب. .620 0  297 أ 5قم.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتا5يخ.7).يناير.

 202.تحت 5قم.27.

99I

fisc.orient

GOLD VISA RACHID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fisc.orient
شا5ع اد5يس االكبر عما5ة ملنو5 

الطابق االول 5قم ) ، 60000، 

وجدة املغرب

GOLD VISA RACHID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

اليوتن بالحسي2 الطابق   5قم ) 

- وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4019(

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 GOLD.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

VISA RACHID

وكيل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

ود5اسة. مواعيد  اعمال-خدمات 

ملفات الفيزا

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 -  ( 5قم. اليوتن بالحسي2 الطابق. .

وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

الرهدوني. 5شيد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

وجدة. .60000   ( 5قم. ا4). اكطا5 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الرهدوني. 5شيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي اكطا5 ا4).5قم.)  60000.وجدة.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.4019(

(00I

EL MARSA CONSEIL

DELICIA FISH

إعال2 متعدد القرا5ات

EL MARSA CONSEIL

شا5ع اد5يس االول 5قم الدا5  9) ، 

70000، العيو2 املغرب

DELICIA FISH «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 60 

املنطقة الصناعية بميناء املر�سى 

العيو2 - 70000 العيو2 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.2864 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.7).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

الحصص,توسيع. تفويت  مايلي:.

النشاط,تغيير املسير والتوقيع.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

توسيع النشاط.:.صيد السمك,تربية.

األسماك. تسويق  املائية,. األحياء.

معلشة,. أسماك  واملجمدة,. الطازجة 

منتجات. وتعشئة  وتجميد  تجهيز 

وتسويق. تصنيع  الشحرية,. املأكوالت 

,.تسويق.
ً
.ودوليا

ً
األسماك املعلشة محليا

السمك,. وزيت  السمك  مساحيق 

زيت. تكرير  والتصدير  االستيراد 

الطازجة. األسماك  تسويق  السمك,.

استيراد وتصدير منتجات. واملجمدة,.

املعدات. استيراد  الشحرية,. املأكوالت 

التبريد,. معدات  استيراد  الصناعية,.

وتسويق. وتصدير  ومعالجة  تجميد 

تسويق. الشحرية,. املأكوالت  منتجات 

املأكوالت. منتجات  من  منتج  أي 

الطازجة. األسماك  تسويق  الشحرية,.

واملحا5. واملحا5  واملجمدة  واملبردة 

الشحرية. املأكوالت  منتجات  وجميع 

األخرى في األسواق الوطنية والدولية,.

التجا5ة واالستيراد والتصدير,.تجهيز.

الخاصة. السفن  جميع  وتشغيل 

الصيد. وصناعة  الشحري  بالنقل 

بشكل عام,.إنشاء.وتشغيل أي محطة.

وحفظ. وتحويل  وتغليف  معالجة 

وتأجير. تركيب  املنتجات,. جميع 

مرافق. أو  املصانع  جميع  وتشغيل 

وحفظ. بمعالجة  الخاصة  التبريد 

منتجات. من  منتج  وأي  األسماك 

استئجا5. األخرى,. الشحرية  املأكوالت 

لجميع. والدولي  الوطني  البري  النقل 

واملعدات. الشضائع  لجميع  الوجهات 

جميع. الشحن,. وكيل  ؛. الثقيلة.

والشحرية. البرية  الترانزيت  عمليات 

والجوية....
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على. ينص  الذي  .:6-7 5قم. بند 

400.حصة تملكها السيد. بيع. مايلي:.

عشد. السيد  لصالح  الشلغيتي  هاشم 

هللا بمحمد

على. ينص  الذي  .:(2 5قم. بند 

الى. يعهد  التسييروالتوقيع  مايلي:.

السيد عشد هللا بمحمد

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 19/202)4.

(0(I

FLASH ECONOMIE

ITCHWAY SERVICES 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ITCHWAY SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

احمد بن شقرو2 املسيرة 2 عما5ة 

الخطاط 000 7 الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 9  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ITCHWAY SERVICES

-تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عامة. وتجا5ة  جملة  وتجا5ة  عامة 

منتجات غذائية بالتجزئة.

-التجا5ة واالستيراد والتصدير..
لجميع. والدولي  املحلي  -النقل 

الشضائع.
املنتجات. جميع  وتجا5ة  -توزيع 
واألصناف والسلع مهما كانت طشيعتها.
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
عما5ة. .2 املسيرة. بن شقرو2  احمد 

الخطاط.000 7.الداخلة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

هندجي. يوسف  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سليمة. اقامة  5قم. ). طالب  والد 
 20000 الشق. عي2  5قم. . .( طابق.

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
هندجي. يوسف  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
اقامة. تجزئة والد طالب 5قم. ). ب:.
الشق. عي2  5قم. . .( طابق. سليمة 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.2 9  
(02I

FIDOLIN

PROMOJARO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV.MOHAMED.V.IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET.SALE ، 11150،

SALE MAROC
PROMOJARO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

سيام الطابق ) شقة ) ديو5 الجامع 
الرباط 0060) الرباط -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(619  

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PROMOJARO
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي
زنقة. .1 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
سيام الطابق.).شقة.).ديو5 الجامع.

الرباط.0060).الرباط.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.00)
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
فاطمة. جليل  السيد)ة). .-
سال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

100)).سال املغرب
محمد. الروكاني  السيد)ة). .-
سال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

100)).سال املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

فاطمة. جليل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سال.100)).سال املغرب

محمد. الروكاني  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سال.100)).سال املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.

.(619  

(0 I

fiduazizi

COMETALAUX SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شا5ع عمر املختا5 حي القد1 ، 

70000، العيو2 املغرب

COMETALAUX SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة عشدة 
5قم 04 شا5ع بوملا2 حي خط الرملة 

)0 70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44719

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

COMETALAUX SUD

صناعة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

األجزاء.الفوالذية العادية.
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع بوملا2 حي خط. .04 عشدة 5قم.

الرملة.)0 70000.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة..
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-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.100.حصة للسيدة نزهة افاق.

و.100.حصة للسيد املصطفى ينو1

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

نزهة افاق بصفته)ا). السيد)ة). .-

 ( تجزئة السالم. والكائن عنوانه ب:.

فيال.22  24000.الجديدة املغرب

ينو1. املصطفى  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

السالم.).فيال.22  24000.الجديدة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

نزهة افاق بصفته)ا). السيد)ة). .-

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

السالم.).فيال.22  24000.الجديدة.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.44719

(04I

SEGMA COLLE

SEGMA COLLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

SEGMA COLLE

 KHERBA.TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SEGMA COLLE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سفيف شا5ع ز5وق 5قم7 طنجة - - 
طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(2112(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5. .2022 دجنبر. .(0 في. املؤ5خ 
ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 SEGMA الوحيد. الشريك  ذات 
5أسمالها. مشلغ  .COLLE SARL AU
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000.000
اإلجتماعي تجزئة سفيف شا5ع ز5وق.
5قم7.طنجة.-.-.طنجة املغرب نتيجة.
ل.:.فشل الشركة في تحقيق اهدافها.
قي. املؤسس  5غشة  لعدم  ادى  مما 

االستمرا5 فيها.
عزيب. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 17 )حجر). حاج قدو5 تجزئة الفرج.
الطابق الرابع 5قم09.طنجة.-.-.طنجة.

املغرب..
و عي2:

و. املصمودي  بثينة  السيد)ة).

الرشيد. ها5و2  شا5ع  عنوانه)ا).

)ة). املغرب كمصفي. طنجة  .90000
للشركة.

الحدود. اإلقتضاء. وعند 

املخولة. الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ. محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.
BOUASSAB1@GMAIL.COM

066 2 6907
تجزئة سفيف شا5ع ز5وق 5قم7 

طنجة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.262964.
(01I

BCF CONSEIL

TSTYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 204
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 ،CASABLANCA ، 20600

CASABLANCA MAROC

TSTYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية أوال د 5حو شا5ع محمد 

الحنصالي زنقة 80 5قم 2 سيدي 

معروف - 20280 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.42(797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. 0.ما2022.15.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

5حو. د  أوال  الصناعية  «املنطقة 

5.80قم. شا5ع محمد الحنصالي زنقة.

الدا5. .20280 .- معروف. سيدي  .2

الخير. «تجزئة  إلى. املغرب». الشيضاء.
 20280 .- سيدي معروف. .478 5قم.

الدا5 الشيضاء.املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.01 860.

(06I

TFRMAROC

اسيل بريفا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TFRMAROC

 BAB DOUKKALA MARRAKECH

، 4000، MARRAKECH.MAROC

اسيل بريفا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي فو5و 
5قم املحل ) جماعة سيدي عشد 

هللا غيات الحوز مراكش 40000 

مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  419

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اسيل. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

بريفا

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء

فو5و. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5قم املحل.).جماعة سيدي عشد هللا.

غيات الحوز مراكش.40000.مراكش.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السشع. الحسي2  السيد)ة). .-

فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

هللا. عشد  سيدي  السرايري  الزهو5 

غيات الحوز.40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السشع. الحسي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

فيال الزهو5 السرايري سيدي عشد هللا.

غيات الحوز.40000.املغرب املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.(  419

(07I

ACTIFISC

BENBA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACTIFISC

 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi.MAROC

BENBA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 20  املاية 

سيدي عشدالكريم 46000 أسفي -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(28((

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

2022.تقر5 تأسيس شركة ذات. ماي.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BENBA INVEST

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.

العقا5ي

  20 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 46000 عشدالكريم. سيدي  املاية 

أسفي.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

بنبهلول. الخالق  عشد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.8.زنقة.

أسفي. .46000 األندلس. يناير  .((
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بنبهلول. الخالق  عشد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.8 
زنقة.)).يناير األندلس.46000.أسفي.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 ماي. .24 بتا5يخ.

.(28((

(08I

STE SKIRIDA FISH

STE ABDOU TRANS DAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ABDOU TRANS DAK
حي الوحدة  0 بلوك 70 5قم 089  

، 000 7، الداخلة املغرب
STE ABDOU TRANS DAK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة  0 بلوك 70 5قم 089  - - 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(6(2 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

)ة).كريمة الد5اوي. تفويت السيد.
100.حصة اجتماعية من أصل.100 
نو5 الدين. )ة). حصة لفائدة السيد.

الزاويت بتا5يخ.4).فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 2( بتا5يخ. الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 212/202.

(09I

مونيتيد

AOUAM PISCINES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

مونيتيد

شا5ع الجوال2 حي الفانو1 5قم 2) 

الطابق اال5�سي مكتب 5قم 2 تطوا2 

، 000 9، تطوا2 املغرب

AOUAM PISCINES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مرتيل حي 

احريق شا5ع الطاوو1 5قم 42) - 

10) 9 مرتيل املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(9((1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 AOUAM الوحيد. الشريك  ذات 

 (00.000 مشلغ 5أسمالها. .PISCINES

اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

مرتيل حي احريق شا5ع الطاوو1 5قم.

42) - 10) 9.مرتيل املغرب نتيجة ل.

:.املنافسة وعدم وجود فرص الشغل.

و حدد مقر التصفية ب مرتيل حي.

 -  (42 5قم. الطاوو1  احريق شا5ع 

10) 9.مرتيل املغرب..

و عي2:

زهير عوام و عنوانه)ا). السيد)ة).

مركب فضاءات السعادة.2.مجموعة.

 9 (10  (1 شقة. ط. . .(0 عما5ة. .7

مرتيل املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

مرتيل. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

حي احريق شا5ع الطاوو1 5قم.42) 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. ).

 202.تحت 5قم.2818.

((0I

CABINET.SEDDIK.&.ASSOCIES

LABIOMED البيوميد
إعال2 متعدد القرا5ات

 LABIOMED SARL 

البيوميد ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

5أسمالها 0.000) د5هم

املقر االجتماعي 22) شا5ع انفا الدا5 

الشيضاء

5فع 5أسمال الشركة

إعادة هيكلة القانو2 األسا�سي 

للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام. ./I

الغير العادي،.لشركاء.شركة البيوميد.

ش.م.م،LABIOMED SARL.،.بتا5يخ.

املصادقة. تمت  .، فبراير. 202. .06

على ما يلي.:.

الشركة. 5أسمال  5فع  .•

إلى. لنقله  د5هم  .490.000 بما قد5ه.

100.000.د5هم مقابل مقاصة ديو2.

لفائدة. مستحقة  و  سائلة  ثابتة،.

الشركاء.

من القانو2. .7 تغيير الشند. .•

األسا�سي للشركة.

القانو2. هيكلة  إعادة  .•

األسا�سي للشركة.

األسا�سي. القانو2  اعتماد  .•

الجديد للشركة

الضشط. بكتابة  اإليداع  تم  .II/

الشيضاء. بالدا5  التجا5ية  باملحكمة 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 يوم.

 81946 
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بتعديل. التصريح  إيداع  تم  .III/

يوم. السجل التجا5ي بالدا5 الشيضاء.
20.فبراير. 202.تحت 5قم.7078.

بمثابة إعال2
(((I

4AC

FREEMOVE فريموف
إعال2 متعدد القرا5ات

4AC
 (4RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL.ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

فريموف FREEMOVE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 2 تجزئة 
االضواء زنقة كندي الطابق6 5قم 
9  طنجة - 90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.((4 1 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.28.نونبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 

شا5ع موالي اسماعيل اقامة موالي.

5قم. .1 الطابق. .22 5قم. اسماعيل 

2.تجزئة االضواء.زنقة. 9).طنجة الى.
كندي الطابق5.6قم.9 .طنجة

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
 10.000 الشركة من. 5فع 5أ1 مال 
عبر خلق. د5هم  .(00.000 الى. د5هم 
 (00 حصص جديدة من فئة. .100

د5هم للحصة
على. ينص  الذي  5قم. :. قرا5 
 (00 00 .حصة من فئة. بيع. مايلي:.
من. حصة  .(000 اصل. من  د5هم 
الى. الخياط  ابتسام  السيدة  ملكية 
السيد محمد اموزو الحامل للشطاقة.

PZ8(4721.الوطنية 5قم
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

شخص واحد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

ذات. شركة  .FREEMOVE فريموف.
مسؤولية محدودة

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تجزئة. .2 هو. للشركة  الرئي�سي  املقر 
االضواء.زنقة كندي الطابق5.6قم.9  

طنجة
بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.
 (00.000 5فع 5أ1 مال الشركة هو.
70000.للسيدة. د5هم موزعة ما بي2.
د5هم. . 0000 و. الخياط  ابتسام 
السيد محمد اموزو الحامل للشطاقة.

PZ8(4721.الوطنية 5قم
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.
000).حصة موزعة. عدد الحصص.
ما بي700.2.للسيدة ابتسام الخياط و.

00 .حصة السيد محمد اموزو
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
نونبر. .(2 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)11)26.

((2I

audilex.accounting

VILLA AUGUSTINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex.accounting
 rue.al.mouzdalifa.imm.sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
VILLA AUGUSTINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى «او5با)» شا5ع محمد التازي 
7 زنقة ألوي حي ما5شا2 90000 

طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 1 21

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 VILLA.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

AUGUSTINE

دا5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الضيافة

امللك. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املسمى.«او5با)».شا5ع محمد التازي.
 90000 ما5شا2. حي  ألوي  زنقة  .7

طنجة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

 SMIT WILLEM السيد)ة). .-

والكائن. بصفته)ا). .ADRIAAN

عنوانه ب:.القصو5 د5ب موالي عشد.

مراكش. .40000 احساين. بن  هللا 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 SMIT WILLEM السيد)ة). .-

مسير والكائن. بصفته)ا). .ADRIAAN

عنوانه ب:.القصو5 د5ب موالي عشد.

مراكش. .40000 احساين. بن  هللا 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.( 1 21

(( I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ياياس فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN ((

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE.CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA.MAROC

يايا1 فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أحمد 

املججاتي اقامة األلب الدو5 ) 2 8 

حى املعا5يف 2000 الدا5 الشيضاء 

20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 071

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

يايا1. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

فود

خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املطاعم

أحمد. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 8 .2 .( املججاتي اقامة األلب الدو5.

الشيضاء. الدا5  .2000 املعا5يف. حى 

20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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بصفته)ا). عالم  إلي  السيد)ة). .-

طه. زنقة  ب:. 8. عنوانه  والكائن 

حسي2 طابق.2.شقة. .الدا5 الشيضاء.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بصفته)ا). عالم  إلي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. 8.زنقة طه.

حسي2 طابق.2.شقة. .الدا5 الشيضاء.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.17 071

((4I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ليمونيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN ((

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE.CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA.MAROC

ليمونيا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أحمد 

املججاتي اقامة األلب الدو5 ) 2 8 

حى املعا5يف 2000 الدا5 الشيضاء 

20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 077

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.ليمونيا

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.
العقا5ي

أحمد. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 8 .2 .( املججاتي اقامة األلب الدو5.

الشيضاء. الدا5  .2000 املعا5يف. حى 

20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

67.000 .2.د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يوسف. كادي  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

النسيم تجزئة النسيم اقامة الكتبية.

 01 طابق. .(0 5قم. شقة  .(2 عما5ة.

20000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب

الحسي2. أهدو2  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شطر ف. .(( 5قم. .(( عما5ة. الفجر 

 20000 الشيضاء. الدا5  البرنو�سي 

الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

يوسف. كادي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اقامة. النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

 (0 5قم. شقة  .(2 عما5ة. الكتبية 

طابق.01.الدا5 الشيضاء.20000.الدا5.

الشيضاء.املغرب

الحسي2. أهدو2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اقامة الفجر عما5ة.)).5قم.)).شطر.

 20000 ف البرنو�سي الدا5 الشيضاء.

الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.17 077

((1I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

LIMITLESS VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

4)2 شا5ع إبن سينا ، 0)202، الدا5 
الشيضاء املغرب

LIMITLESS VISION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4)2 شا5ع 
إبن سينا - 0)202 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.16(8 1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. . ( املؤ5خ في.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 
 LIMITLESS الوحيد. الشريك  ذات 
 (0.000 5أسمالها. مشلغ  .VISION
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
الدا5. .202(0 .- 4)2.شا5ع إبن سينا.
قرا5. .: ل. نتيجة  املغرب  الشيضاء.

الشريك الوحيد..
و حدد مقر التصفية ب.4)2.شا5ع.
الشيضاء. الدا5  .202(0 .- سينا. إبن 

املغرب..
و عي2:

 Stefano السيد)ة).
 Rue.de.(و عنوانه)ا.FASCIANELLA
Grand-Bigard. 1082. Berchem-
كمصفي. .Sainte-Agathe. Belgique

)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819860.
((6I

FIDUCIAIRE FIMECOF

IRRIGATION AIT YAAZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE.ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

 IRRIGATION AIT YAAZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سفلي 

5قم 88  تجزئة املنزه 2 بوفكرا2 - 
10000 مكنا1 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 96(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. .2022 ما15. .(0 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
تفويت السيد.)ة).ابراهيم الحا5تي.
700.حصة اجتماعية من أصل.700 
النبي. عشد  )ة). السيد. لفائدة  حصة 

الطويلعة بتا5يخ.7).ما2022.15.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
فبراير. .(7 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 78.
((7I

tob.travaux.divers

 SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX DES MINES ET

DES CARRIERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob.travaux.divers
حي ولي العهد زنقة الليمو2 5قم 

الدا5 )) العيو2 العيو2، 70000، 
العيو2 املغرب
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 SOCIETE GENERALE DES

 TRAVAUX DES MINES ET DES

CARRIERES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 2)4 

مدينة الوحدة - العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44799

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 SOCIETE GENERALE DES

 TRAVAUX DES MINES ET DES

 CARRIERES

مكتب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التعدين. تأثير  ود5اسات  .، د5اسات.

على الشيئة.،.واالستكشاف.،.والشحث.

الرواسب. وتطوير  واستخراج  .،

واملنتجات. التعدين  ومنتجات 

الثانوية.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.2)4 

مدينة الوحدة.-.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
وتز5وت. 5شيد  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

1).شقة.6.الطابق. .تجزئة كاميليا.2 

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .--

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

وتز5وت. 5شيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة. الطابق. . .6 شقة. .(1 عما5ة.

كاميليا.2 10000.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.44799

((8I

AUDICO

بسمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN.CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

بسما5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

تا5كة الحي الصناعي مراكش ، 

 4004 مراكش املغرب.

وفاة شريك
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.26.أكتوبر.2022.تم اإلعالم.

لز5ق. الطيب  الحاج  الشريك  بوفاة 

.
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع  و 

لرسم اإل5اثة املؤ5خ في.0).ماي.2022 

بالشكل األتي.:

السيد)ة).سعاد لز5ق،.41.حصة.

السيد)ة).سعيد لز5ق،.90.حصة

السيد)ة).حميد لز5ق،.90.حصة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .(6 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.)4268).

((9I

SKILLS DENTAL LAB

SKILLS DENTAL LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SKILLS DENTAL LAB

- الدا5 الشيضاء املغرب - الدا5 

الشيضاء املغرب، 00 20، 

CASABLANCA MAROC

SKILLS DENTAL LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) زنقة 

إسحاق بنو حني2 الطابق ) الشقة 

)0 معا5يف - 00)20 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1(8717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .202( أكتوبر. .22 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

جوحادي. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 املهدي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .210 أصل.

عادل هويم بتا5يخ.22.أكتوبر.)202.

جوحادي. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 املهدي.

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .10 أصل.

 22 بتا5يخ. بلبس  كاسترو  د  جوني 

أكتوبر.)202.

جوحادي. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 املهدي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .(00 أصل.

أكتوبر. .22 بن فرد5ك لوزانو بتا5يخ.

.202(

جوحادي. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 املهدي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .(00 أصل.

أكتوبر. .22 بتا5يخ. االحرش  ايما2 

.202(

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819744.

(20I

AUDICO

مرشيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN.CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

مرشيم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 09) 
كلم -8.200) بوسكو5ة - 82)27 

الدا5الشيضاء املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4 88

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.28.دجنبر.2022.تم اإلعالم.

بوفاة الشريك عشد الكريم العدناني.

.
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع  و 
دجنبر. .27 في. املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم 

2022.بالشكل األتي.:
 (7.466 .، زينة املود2. السيد)ة).

حصة..
.، العدناني. سكينة  السيد)ة).

24.411.حصة..
السيد)ة).فاطمة الزهراء.العدناني.

،.24.411.حصة..
العدناني،. كريمة  السيد)ة).

24.411.حصة..
السيد)ة).علي العدناني.،.48.909 

حصة..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.))8167.
(2(I

مكتب اد5يس للحسابات

صوجيكاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب اد5يس للحسابات
فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب

صوجيكاب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  1) 

تجزئة ملياء بنشقرو2 محل 5قم   

فا1 - 0000  فا1 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.14279

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.4).دجنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

محل. بنشقرو2  ملياء. تجزئة  .(1 »

0000 .فا1 املغرب». .- 5قم. .فا1.

دوا5 والد الطيب. .(2 «محل 5قم. إلى.

  0000 .- املطا5فا1. السفلى طريق 

فا1 املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا1 بتا5يخ.0).يناير. 202 

تحت 5قم. 168.

(22I

wimocab

ZAGDAN IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab

مجموعة سوفيا2 5قم 49 الطابق 

  الشقة 8 سيدي معروف 

الدا5الشيضاء ، 20280، املغرب 

الدا5 الشيضاء

ZAGDAN IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 شا5ع 

والد زيا2 مركزالتجا5ي أبودهاب 

الدا5الشيضاء 20200 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17  (9

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ZAGDAN IMMO

مطو5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.84.شا5ع.

أبودهاب. مركزالتجا5ي  زيا2  والد 
الدا5الشيضاء.20200.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. بيانات حول الشركاء. .--
الطشيعيو2):.

عزالدين. زكدا  السيد)ة). .-

أوالد. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
عمرا24004.2.أوالد عمرا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

عزالدين. زكدا  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عمرا2. أوالد  .24004 عمرا2. أوالد 
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.17  (9

(2 I

N2M CONSEIL-SARL

OKADDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
OKADDI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 
املسيرة بجانب ثانوية اد5يس االول 
5يف ميضا5 -  6221 الد5يوش 

املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

. 07

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 أبريل. .04 املؤ5خ في.

ذات. شركة  .OKADDI TRANS

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي حي املسيرة بجانب ثانوية.

 6221 .- اد5يس االول 5يف ميضا5.

النتهاء. نتيجة  املغرب  الد5يوش 

الغرض من الشركة..

و عي2:

و. ايحياتا  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).تجزئة عناية شا5ع اسشانيا.

حي املسيرة ميضا5. 6221.الد5يوش.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.04.أبريل.2022.وفي حي املسيرة.

5يف. االول  اد5يس  ثانوية  بجانب 

ميضا5.-. 6221.الد5يوش املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد5يوش بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم.4).

(24I

N2M CONSEIL-SARL

TAPISSERIE AYOUB
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

TAPISSERIE AYOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شا5ع 

موالي الحسن الحي القديم 

الد5يوش -  6221 الد5يوش املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4  

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. 6).غشت. املؤ5خ في.

ذات. شركة  .TAPISSERIE AYOUB

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.
موالي الحسن الحي القديم الد5يوش.
نتيجة. املغرب  الد5يوش  .6221  -

النتهاء.الغرض من الشركة..
و عي2:

و. بناصري  ايوب  السيد)ة).
اسال2. 6221  واد  حي  عنوانه)ا).
)ة). كمصفي. املغرب  الد5يوش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
شا5ع. وفي  .2022 غشت. .(6 بتا5يخ.
موالي الحسن الحي القديم الد5يوش.

-  6221.الد5يوش املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد5يوش بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم.1).

(21I

N2M CONSEIL-SARL

UNITRAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
UNITRAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 
ازالف بني توزين -  6221 الد5يوش 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(8199
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الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .26 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 UNITRAMED الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز ازالف.
بني توزين.-. 6221.الد5يوش املغرب.
نتيجة ل.:.انتهاء.الغرض من الشركة.

مركز. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الد5يوش. .6221 .- ازالف بني توزين.
املغرب..

و عي2:
االسروتي. محمد  السيد)ة).
ميضا5. اطهريوا  حي  عنوانه)ا). و 
كمصفي. املغرب  الد5يوش  .6221 

)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.0).فبراير.

 202.تحت 5قم.4) 1.
(26I

STE PROMALI

STE PEPINIERE BERRADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE PROMALI
 N°8 KISSARIAT.BOUKAR

 AV.11 JANVIER.MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE PEPINIERE BERRADA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كلم 2) 
طريق و5زازات مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.((299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.20.يونيو.8)20.تم اإلعالم.

بوفاة الشريك شكري برادة العزيزي.

.
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع  و 

يوليوز. .01 في. املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم 

7)20.بالشكل األتي.:

برادة. العزيز  عشد  السيد)ة).

العزيزي.،.20).حصة..

السيد)ة).يسمينة برادة العزيزي.،.

60.حصة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20 2.

(27I

N2M CONSEIL-SARL

BNI SAID CONSTRUCTION
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

 BNI SAID CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شا5ع 

الحسن االول 5قم 246 بلوك 

السكو5ي الطابق االول 5قم  ) - 

62000 الناضو5 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.22691

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .(2 املؤ5خ في.

 BNI SAID CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

5أسمالها. مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

5قم. االول  الحسن  شا5ع  اإلجتماعي 

االول. الطابق  السكو5ي  بلوك  .246

املغرب. الناضو5  .62000  - 5قم. ) 

نتيجة النتهاء.الغرض من الشركة..

و عي2:

السيد)ة).شفيق بقالي و عنوانه)ا).

فرنسا كمصفي. نيم  . 0900 فرنسا.

)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

شا5ع. وفي  يناير. 202. .(2 بتا5يخ.

بلوك. .246 5قم. االول  الحسن 
 - 5قم. )  االول  الطابق  السكو5ي 

62000.الناضو5 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.91 1.
(28I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MARCHICA
DECOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE MARCHICA DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

80 حي الكندي - 62000 الناظو5 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(2 2(
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5. .2022 دجنبر. .26 في. املؤ5خ 
ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 SOCIETE الوحيد. الشريك  ذات 
مشلغ. .MARCHICA DECOR
وعنوا2. د5هم  .400.000 5أسمالها.
مقرها اإلجتماعي زنقة.80.حي الكندي.
.: الناظو5 املغرب نتيجة ل. .62000 -

انتهاء.الغرض من الشركة.
زنقة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الناضو5. .62000 .- الكندي. حي  .80

املغرب..
و عي2:

و. فو5كة  محمد  السيد)ة).
 ( 5قم. .1 عنوانه)ا).حي الكندي زنقة.
62000.الناظو5 املغرب كمصفي.)ة).

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.1).فبراير.

 202.تحت 5قم.8  1.

(29I

ERRIFAI MOHAMMED

INASS RECRUTEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE.MAKKA.MOKARAMA.N°7

 APPT.N°10 RUE.SIOUL.HAY

 OUAFAE 2 ROUTE.SEFROU ،

0000 ، فا1 املغرب

INASS RECRUTEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك 20 

محل 5قم  ) ليراك 2 - 0000  فا1 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.11961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

09.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ. .INASS RECRUTEMENT

وعنوا2. د5هم  . 0.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي بلوك.20.محل 5قم.

فا1 املغرب. . 0000  -  2 ليراك. .( 

نتيجة ل.:.بسبب جائحة كو5ونا.

و حدد مقر التصفية ب بلوك.20 

محل 5قم. ).ليراك.2 - 0000 .فا1.

املغرب..

و عي2:

السيد)ة).عزيز قرقافي و عنوانه)ا).

طريق. القرويي2  تجزئة  .676 5قم.

املغرب. فا1  . 0000 الشقف. عي2 

كمصفي.)ة).للشركة.
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وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. ). بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.77)6.

( 0I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

SAFLA-NIGHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°360 AVENUE.MOHAMED

 V.TINGHIR.TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC

SAFLA-NIGHIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 8  
زنقة سيدي اسماعيل حي املصلى 

تنغير - تنغير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4  7

 21 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SAFLA-NIGHIR

االعمال. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الفالحية

اعمال الشناء.و االشغال املختلفة
  8 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
املصلى. حي  اسماعيل  سيدي  زنقة 

تنغير.-.تنغير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
5حو. ايت  سفيا2  السيد)ة). .-
5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
8 .زنقة سيدي اسماعيل حي املصلى.

تنغير.41800.تنغير املغرب
5حو. ايت  حسن  السيد)ة). .-
5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
8 .زنقة سيدي اسماعيل حي املصلى.

تنغير.41800.تنغير املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
5حو. ايت  سفيا2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي. اسماعيل  سيدي  زنقة  . 8 5قم.

املصلى تنغير.41800.تنغير املغرب
5حو. ايت  حسن  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي. اسماعيل  سيدي  زنقة  . 8 5قم.

املصلى تنغير.41800.تنغير املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.4  7
( (I

او5و افريك إكسشير

BINAF BIOMEDICALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

او5و افريك إكسشير
5قم 216 شا5ع اإلد5ي�سي، تجزئة 
صوفيا الو5دة، تا5كة مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
BINAF BIOMEDICALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر5قم 
GH4-C4- نو5 سكن MGS-04 K
MGS-(2 تا5كة مراكش - مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  2(7

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 BINAF.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

BIOMEDICALE

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الصيدليات. تاجرمستلزمات 

وششه. الصيدالنية  ششه  واملنتجات 

الطشية.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

سكن. نو5  .MGS-04 K متجر5قم.

مراكش. تا5كة  .GH4-C4-MGS-(2

-.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).نهيلة برداك بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.تجزئة األزها5 فيال.
5قم.)).تا5كة.0 )40.مراكش املغرب

برداك. الفضيلي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40( 0 تا5كة. .(( 5قم. فيال  األزها5 

مراكش املغرب

برداك. ابتهال  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40( 0 تا5كة. .(( 5قم. فيال  األزها5 

مراكش املغرب

بو5وطي. عائشة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40( 0 تا5كة. .(( 5قم. فيال  األزها5 

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).نهيلة برداك بصفته)ا).

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 40( 0 تا5كة. .(( 5قم. فيال  األزها5 

مراكش املغرب

برداك. الفضيلي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

تا5كة. .(( تجزئة األزها5 فيال 5قم. ب:.

0 )40.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.(  2(7

( 2I

JAD.BUSINESS.&.WORKSHOP

QIMIQ SERVICES TCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JAD.BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI.MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

QIMIQ SERVICES TCH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى شا5ع محمد بلفريج جش 2 

عما5ة 90 شقة 1) سيدي مومن 

20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17  77

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

QIMIQ SERVICES TCH
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-.غرض الشركة بإيجاز:.-مقاول في.
االشغال املختلفة و الشناء

-مفاوض تجا5ي
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 2 بلفريج جش. محمد  الهدى شا5ع 
مومن. سيدي  .(1 شقة. .90 عما5ة.

20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).قيوم جواد بصفته)ا).
 2(600 اسفي. ب:. عنوانه  والكائن 

اسفي املغرب
الرحيم. عشد  قيوم  السيد)ة). .-
اسفي. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

600)2.اسفي املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).قيوم جواد بصفته)ا).
اسفي. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

600)2.اسفي املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.17  77

(  I

COMPTA PLUS

ALTEATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTA PLUS
 BD.MOHAMED.V 2° ETAGE  (9
، 23000، BENI.MELLAL.MAROC

ALTEATRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 ايت 
يحيى ايت حشيبي تاكزيرت القصيشة 
بني مالل - 10) 2 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4769
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في.08.فبراير. 202.تم تحويل.
من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«دوا5 ايت يحيى ايت حشيبي تاكزيرت.
القصيشة بني مالل.-.10) 2.بني مالل.
املغرب».إلى.«حي السالم زنقة الفداء.
.- الطابق اال5�سي القصيشة. .64 5قم.

10) 2.القصيشة املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.146).

( 4I

G.MAO.CCF

STE LAZAAR TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE LAZAAR TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل 5قم 
7 القطعة 5قم   تجزئة املجد طريق 

إيموزا5 فا1. 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
71141

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

LAZAAR TRANSFERT

تحويل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األموال

املحل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تجزئة املجد. القطعة 5قم. . .7 5قم.

طريق إيموزا5 فا1..0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لزعر بصفته)ا). وفاء. السيد)ة). .-

تجزئة. .40 ب:. عنوانه  والكائن 

سيبرونو2.5.شا5ع ابن الخطيب فا1.

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

 STE LAZAAR TRANSFERT  -

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

والكائن. بصفتها  الوحيد». الشريك 

 7 5قم. املحل  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

طريق. املجد  تجزئة  5قم. . القطعة 

املغرب. فا1  . 0000 إيموزا5 فا1..

5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.

71141.املمثل الدائم:.وفاء.لزعر.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

لزعر بصفته)ا). وفاء. السيد)ة). .-

تجزئة. .40 مسير والكائن عنوانه ب:.

سيبرونو2.5.شا5ع ابن الخطيب فا1.

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.71141

( 1I

SAFAA

SKY ROOF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV.ZARQTOUNI.VN ،

46000، SAFI.MAROC

SKY ROOF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة  2 

عما5ة 2 شقة 6 بالد الجد اسفي 

- اسفي -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 649

في. )  مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SKY تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ROOF

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

متنوعة و الشناء
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.زنقة. 2 

.- بالد الجد اسفي. .6 شقة. .2 عما5ة.

اسفي.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

امي2. بوفردي  السيد)ة). .-

ب:.   عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة باد نزق حي عزيب زمو5ي اسفي.

46000.اسفي املغرب
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

امي2. بوفردي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.  
زنقة باد نزق حي عزيب زمو5ي اسفي.

46000.اسفي املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.( 649
( 6I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

BENHA MAHAL
إعال2 متعدد القرا5ات

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

20 شا5ع املتنبي الطابق األول بني 
مالل ، 000 2، بني مالل املغرب
BENHA MAHAL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 
الحسن التاني عما5ة 5قم 81  

بالطابق السفلي بني مالل - 000 2 
بني مالل املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(286 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.24.نونبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

الشركة. 5اسمال  في  الزيادة  مايلي:.
 (00000 باتيا2 اصل تجا5ي قيمته.
الى. د5هم  .(00000 لنقله من. د5هم 
حصة. .(000 وذلك بزيادة. .200000

بقيمة.00).د5هم للواحدة
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
الغاء.عقد توطي2 الشركة لنقله من.
  81 شا5ع الحسن التاني عما5ة 5قم.
بالطابق السفلي بني مالل الى مقرها.

الجديد حي تجا5ي ازيالل.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:7-6 5قم. بند 
5اسمال الشركة هو200000  مايلي:.
الى. ال  مقسم  كامال  محر5ة  د5هم 
د5هم. .(00 بقيمة. حصة  .2000

للحصة.
بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
تجا5ي. بحي  موجود  الشركة  مقر 

ازيالل
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.1).فبراير.

 202.تحت 5قم.498).

( 7I

MONSEF ALAMI

STE NF FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE.MOHAMED 5, PB.N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC
STE NF FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
املغرب العربي ، الحي االدا5ي - 

000)9 شفشاو2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

(77(
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو2. .2022 دجنبر. .28
املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE .: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

. NF FOOD
إستيراد. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

،تصدير و تسويق املواد
و. ,املشروبات,. الحشوب. الغذائية 

مواد التنظيف..

شا5ع. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

.- االدا5ي. الحي  .، العربي. املغرب 

000)9.شفشاو2 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (00.000 مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم،.مقسم كالتالي:

السيد فوزي 5يا2.:.000.).حصة.

بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوانه)ا). 5يا2  فوزي  السيد 

شا5ع سيدي السريفي.،.حي الشرفاء.

000)9.شفشاو2 املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا). 5يا2  فوزي  السيد 

شا5ع سيدي السريفي.،.حي الشرفاء.

000)9.شفشاو2 املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاو2 بتا5يخ.20.يناير.

 202.تحت 5قم. 72/202).

( 8I

MONSEF ALAMI

 WONDERLAND

 ADVENTURES TOUR

GUIDE » WATG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONSEF ALAMI

 PLACE.MOHAMED 5, PB.N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC

 WONDERLAND ADVENTURES

TOUR.GUIDE « WATG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عي2 

حوزي ، زنقة الفنيدق ، الحي 

االدا5ي، شفشاو2 000)9 

شفشاو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(777

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 WONDERLAND ADVENTURES

TOUR.GUIDE.«.WATG

وكالة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األسفا5

عي2. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحي. .، الفنيدق. زنقة  .، حوزي.

االدا5ي،.شفشاو000.2)9.شفشاو2.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

زياد. الدين  نو5  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 9(000 السوق. حي  .، التيجاني.

شفشاو2 املغرب

الشركاء. حول  5بيانات  .-

)األشخاص املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

زياد. الدين  نو5  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 9(000 حي السوق. .، زنقة التيجاني.

شفشاو2 املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.
.(777

( 9I

ONE TEAM ONE MISSION

ONE TEAM ONE MISSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ONE TEAM ONE MISSION
شا5ع علي يعتة إقامة بوسيت عما5ة 
أ الطابق   الشقة ))  عي2 السشع 

الدا5 الشيضاء ، 20210، الدا5 
الشيضاء املغرب

 ONE TEAM ONE MISSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع علي 
يعتة إقامة بوسيت عما5ة أ طابق 
  الشقة ))  عي2 السشع 20210 

الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 217
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 ONE بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

TEAM ONE MISSION
تنظيف. غرض الشركة بإيجاز:. .-
التجا5ية. واملحالت  املحالت  واجهات 

والشقق
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
علي يعتة إقامة بوسيت عما5ة أ طابق.
 20210 السشع. عي2  . (( الشقة. . 

الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

حصة. .60 .: أوتوم. مجموعة  شركة 
بقيمة.00).د5هم للحصة..

حصة. .40 .: عز. غزال2  السيدة 
بقيمة.00).د5هم للحصة..

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بصفته)ا). عز غزال2  السيد)ة). .-

دا5 ملا2 بلوك ج. والكائن عنوانه ب:.
عما5ة.96).5قم. .عي2 السشع.20170 

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
«شركة ذات. .OTOM GROUP -
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».
اإلجتماعي ب:.شا5ع علي يعتة إقامة.
بوسيت عما5ة أ طابق. .الشقة.))  
عي2 السشع.20210.الدا5 الشيضاء.دا5.
5قم. .عي2. .(96 ملا2 بلوك ج عما5ة.
عند. التجا5ي  السجل  5قم  السشع 
الدائم:. املمثل  االقتضاء:. 72 16.

عز أسامة.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
عز أسامة بصفته)ا). السيد)ة). .-
ملا2. دا5  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
بلوك ج عما5ة.96).5قم. .عي2 السشع.

20170.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17 217
(40I

L-expert-comptable.ma

SINCERTE COURTAGE
شركة التوصية باألسهم.

إنشاء.فرع تابع للشركة

L-expert-comptable.ma
 Bd.d›Anfa, Casablanca 7 

 20060 ، 20060، casablanca
maroc

SINCERTE COURTAGE شركة 

التوصية باألسهم 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 24 شا5ع 

كلي�سي - 71009 با5يس فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(  429

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.20.يناير. 202.تقر5 إنشاء.

التسمية. تحت  للشركة  تابع  فرع 

الكائن. و  .SINCERTE COURTAGE

إقامة. مسلم  شا5ع  بالعنوا2. )..

بوكا5.،.شقة 5قم.4.،.الطابق 5قم.).،.

مراكش..-.-.مراكش اململكة املغربية و.

املسير من طرف السيد)ة).أضرضو5.

مريم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.429  ).

(4(I

STE FIDMEK

NICOZAZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour.Assalam.Av.Nasr.Res.

 Safae.et.Hajar.n°23 Appt14 ،

50050، Meknes.Maroc

NICOZAZA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 

متواجد برقم 7 د5ب الشرشيرة الدا5 

الكشيرة 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 7(

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

NICOZAZA

-دا5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الضيافة

-قاعة الحفالت

-ممو2 و تنضيم االحداث

-مؤكوالت مغربية

محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

متواجد برقم.7.د5ب الشرشيرة الدا5.

الكشيرة.10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

نيكواللو5و كريستيا2. السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). كافط 

شا5ع كيستاف تيرنيي فرنسا. . ( ب:.

02700.تيرنيي فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

نيكواللو5و كريستيا2. السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). كافط 

) .شا5ع كيستاف تيرنيي. عنوانه ب:.

فرنسا.02700.تيرنيي فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.18 7(

(42I
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Big.Ali.transport

إرساليات بيك علي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

إ5ساليات بيك علي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة  0 

عما5ة سوتسا2 شا5ع الحسن الثاني 

- 80000 أكادير املغرب.

.تعيي2 مسير جديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي.

الشريك. قرا5  بمقت�سى  .14(4(

الوحيد املؤ5خ في.29.دجنبر..2022 

للشركة. جديد  مسير  تعيي2  .تم 

السيد)ة).يوجيتا1 نديم كمسير تشعا.

اإليداع. تم  املسير.. استقالة  لقشول 

باكادير. التجا5ية  باملحكمة  القانوني 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(20126

(4 I

International.Juris.Consulting

Marsan Holding Offshore
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

International.Juris.Consulting

 Apt.N° 41 شا5ع محمد الخامس

90000 ،10، طنجة 

 Marsan.Holding.Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  8) شا5ع 

ولي العهد 5قم محل 26 طنجة 

90000 اململكة املغربية 

تعيي2 مسيرجديد للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

 12207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تعيي2. .2022 نونبر. .22 املؤ5خ في.

مسيرجديد للشركة السيد فرانسي2.

أنسالدي. زوجة  ما5كو2  أ5ليت 

كا5ولي2 نيكول ما5ي أنسالدي زوجة.

بكازو ملسيرا تشعا لوفاة ملسيرا

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

فبراير 202.تحت 5قم.)276
(44I

AMJ MANAGEMENT

TRANS MEGO TIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة اال5د2 اقامة يامنة 2 الطابق 
االول 5قم 0  طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
TRANS MEGO TIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
العراق اإلقامة الصفا وما5وا 

الطابق الثالث 5قم - 21طنجة - 
90000طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.78 01

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .09 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».100.000.د5هم».أي من»
عن. د5هم». .(.000.000» إلى. د5هم».
أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.18) 26.
(41I

secotrages.snc

STE MEKSTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

secotrages.snc
5قم 2 زنقة اد5يس اليامو5ي بالعربي 

وجه عرو1 مكنا1 ، 10000، 
مكنا1 املغرب

STE MEKSTONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN AU LOT EL MENZEH

 3 N° 1170 BOUFEKRANE

MEKNES - 50000 مكنا1 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.11117

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 نونبر. . 0 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).انس بوشطيطة.

100.حصة اجتماعية من أصل.100 

حصة لفائدة السيد.)ة).جمال خردي.

بتا5يخ.09.دجنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. )9.

(46I

Oblivion

ؤوبليفيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Oblivion

 BD.Brahim.Roudani.ETG   2

 5 APPT 21 RES.Rahyane ، 0،

Casablanca.Maroc

ؤوبليفيو2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2   شا5ع 

إبراهيم 5وداني طابق ٥ مكتب ٢١ 

إقامة الريحا2 - الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

161997

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ؤوبليفيو2

مكتب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الد5اسات التقنية

   2 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع إبراهيم 5وداني طابق.٥.مكتب.

٢١.إقامة الريحا2.-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

حسيني. عثما2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.٢٥.ممر.

الدا5. .20 90 ال5ميطاج. بير�سي  دي 

الشيضاء.املغرب

املاطي. ايت  سعيد  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 ٣ صوفية. 5ياض  إقامة  ليساسفة 

0 202.الدا5 الشيضاء. عما5ة.٧.منزل.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املاطي. ايت  سعيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 ٣ صوفية. 5ياض  إقامة  ليساسفة 

الدا5. .202 0  ١١٤ منزل. .٧ عما5ة.

الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .20 بتا5يخ.

.161997

(47I
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FID PME

 HIGH SCHOOL TRAINING
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

FID PME
64 شا5ع موالي علي الشريف الشقة 

6 تما5ة ، 2020)، تما5ة املغرب
 HIGH SCHOOL TRAINING
PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي العما5ة 20 
الشقة ) شا5ع محمد الخامس تما5ة 

- 0000) تما5ة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(28 (7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

1).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 HIGH SCHOOL الوحيد. الشريك 
5أسمالها. مشلغ  .TRAINING PRIVE
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
اإلجتماعي العما5ة.20.الشقة.).شا5ع.
محمد الخامس تما5ة.-.0000).تما5ة.

املغرب نتيجة ل.:.املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب العما5ة.
شا5ع محمد الخامس. .( الشقة. .20

تما5ة.-.2000).تما5ة املغرب..
و عي2:

و. منا2  عواطف  السيد)ة).

عنوانه)ا).تما5ة.2000).تما5ة املغرب.
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

العما5ة. .: الوثائق املتعلقة بالتصفية.

شا5ع محمد الخامس. .( الشقة. .20
تما5ة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بتما5ة  االبتدائية 
 202.تحت 5قم. )00).

(48I

STE PROMO VISE - SARL

PROMO SIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE PROMO VISE - SARL

ساحة الروداني زنقة عشد هللا 

الهشطي اقامة القد1 5قم 4  طنجة 

، 90000، طنجة املغرب

PROMO SIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الروداني زنقة عشد هللا الهشطي اقامة 

القد1 5قم 4  طنجة 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1279

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PROMO SIVE SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.

العقا5ي

ساحة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الروداني زنقة عشد هللا الهشطي اقامة.

القد1 5قم.4 .طنجة.90000.طنجة.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشد السالم اضبيب. السيد)ة). .-

 (4 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

  2000 العربية. الجامعة  شا5ع 

الحسيمة املغرب

معروف. مليكة  السيد)ة). .-

 (4 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
املنزه. حي  العربية  الجامعة  زنقة 

2000 .الحسيمة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشد السالم اضبيب. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

  2000 العربية. الجامعة  شا5ع  .(4

الحسيمة املغرب

معروف. مليكة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

املنزه. العربية حي  الجامعة  زنقة  .(4

2000 .الحسيمة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.( 1279

(49I

AR EXPERTISE

HL COMPANY
إعال2 متعدد القرا5ات

AR EXPERTISE

9)2، تقاطع شا5ع الز5قطوني 

وشا5ع إبراهيم الروداني ، 20000، 

الدا5 الشيضاء املغرب

HL COMPANY «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي:  ) زنقة 

أحمد املجاطي إقامة لي زالب الطابق 

) 5قم 8 معا5يف الدا5 الشيضاء - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.1(426 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 0.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

حمزة. السيد  من  حصص  تفويت 

الرحيم. عشد  السيد  إلى  الكسيمي 

موفيد

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

إستقالة املسير السابق و تعيي2 مسير.

جديد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:6/7 5قم. بند 

مايلي:.00).حصة لفائدة السيد عشد.

الرحيم موفيد

على. ينص  الذي  .:(6 5قم. بند 

الرحيم. عشد  السيد  تعيي2  مايلي:.

موفيد مسير جديد

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.  8604.

(10I

FLASH ECONOMIE

MAISON B AND B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAISON B AND B شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

الد5فوفي عما5ة الدوحي طابق ) 

شقة 5قم 2 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

40101
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بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 MAISON B AND B

-.غرض الشركة بإيجاز:.مخبزة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.17.شا5ع.

الد5فوفي عما5ة الدوحي طابق.).شقة.

5قم.2 60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بنيونس. بختي  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

وجدة. .60000  8( 5قم. األطلس 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بنيونس. بختي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

)8 60000.وجدة. زنقة األطلس 5قم.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. . 0 بتا5يخ.

.40101

(1(I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE CIVILE

 IMMOBILIERE DE

BENGUERIR
شركة التوصية باألسهم.

تأسيس شركة مدنية عقا5ية

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DE BENGUERIR

شركة مدنية عقا5ية

حي اسيف 1. مقرها اإلجتماعي:.

5قم. 22 40000.مراكش املغرب

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

9689 

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقر5 تأسيس شركة. .(972 ماي. .29

مدنية عقا5ية ذات الشيانات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية 

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

 SOCIETE CIVILE  

IMMOBILIERE DE BENGUERIR

غرض الشركة بإيجاز

والسمسرة. وتأجير  وبيع  شراء.

تصميم. العقا5ية.. األعمال  لجميع 

وبناء.وتشغيل جميع املشا5يع

.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي اسيف.

1 5قم. 22 40000.مراكش املغرب

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .

الشركة.)سنة):.99

 (00.000 .مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .

د5هم

.بيانات حول الشركاء

األشخاص الطشيعيو2

.السيد عشد املجيد االقليمي

.السيد علي االقليمي

.و5ثة السيد بلخلفي

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير

.السيد عشد املجيد االقليمي

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

ماي. .29 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

9)20.تحت 5قم. 489

(12I

ائتمانية فيداكا،.شركة ذات املسؤولية املحدودة

 TRANSACTION

IMMOBILIERE DU SUD

إعال2 متعدد القرا5ات

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شا5ع العركوب 5قم )7724-0 

صندوق البريد 5قم 46)، 000 7، 

الداخلة املغرب

 TRANSACTION IMMOBILIERE

DU SUD «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: عما5ة 

امقرا2 شا5ع الوالء حي موالي 5شيد 

شقة 5قم )0 - 000 7 الداخلة 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.2((1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. .2022 نونبر. . 0 املؤ5خ في.

القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تغيير نظام توقيع الشركة ليصشح. .•

امقرا2. عمر  للسيد  ا 
ً
مشترك توقيًعا 

 CI.N. وحامل. .، الجنسية. املغربي  .،

والسيد بن طالب أحمد. .SH240(4

وحامل. .، املغربية. الجنسية  من  .،

CI.N.N.°.SH90893.لجميع اإلدا5يي2.

،.األعمال الفنية واملالية

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتا5يخ. الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.41/2022)2.

(1 I

FLASH ECONOMIE

CHATEAUX D’OR
إعال2 متعدد القرا5ات

ديوا2 األستاذ نبيــــل سماللي

موثق بالدا5الشيضاء

اقامة 5ياض القد1، شا5ع القد1 

زاوية شا5ع حيفا،

 الطابق الرابع، 5قم )2، عي2 الشق 

’ SOCIETE ‘’ CHATEAUX.D’OR

شركة ذات مسؤولية محدودة،

5أ1 مالها 00.000) د5هم

- املقر االجتماعي بالدا5 الشيضاء، 

شا5ع ميموزة، بقعة الولجة 2، 

5قم )7.

السجل تجا5ي 5قم  2161) 

 ** تفويت كلي لحصص اجتماعية 

** قرا5 الجمع العام الغير العادي 

بتا5يخ 09 يناير  202 **

محر5. توثيقي  عقد  بمقت�سى  .(-

من طرف األستاذ نبيــــل سماللي موثـــق.

 04 بتا5يخ. مؤ5خ  ألشيضاء،. بالدا5 

محمد. السادة:. فوت  .،2022 نونبر.

يونس. كصشاوي،. نبيل  كصشاوي،.

نجاة خالص،. كصشاوي و السيدات:.

كصشاوي،. عزيزة  كصشاوي،. سهام 

سعاد كصشاوي،.مجموع األسهم التي.

.» بالشركة. سهم). .(000( يمتلكونها.

،.شركة ذات. .« .CHATEAUX D’OR

5اسمالها مائة. .، املسؤولية املحدودة.

.،((00.000,00DH( د5هم. ألف 

شا5ع. الشيضاء،. الدا5  في  ومقرها 

 7( 5قم. .2 الولجة. تجزئة  ., ميموزة.
التجا5ي. السجل  في  ومسجلة  .،

السجل. من  5قم. 2161). تحت 

التحليلي،.ذات التعريف الجشائي 5قم.

أشرف. السيد  .: لفائدة. .(642(29

الد5اغ.

ملحضر. عرفي  عقد  بمقت�سى  .2-

الجمع العام الغير العادي،.بتا5يخ.09 

يناير. 202.،.أكد الشركاء.الحاضرين.

على ما يلي.:

التفويت. هذا  على  املصادقة  .-

الكلي للحصص االجتماعية.
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مسير. استقالة  على  املصادقة  .-

الشركة.

في شخص. جديد  مسير  تعيي2  .-

السيد محمد الد5اغ.

األسا�سي. النظام  تحديث  .-

للشركة.

-.صالحيات.

كتابة. لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .07 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت عدد.817417. 

بكتابة. بالتعديل  التصريح  تم  .

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .07 بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.1076.من السجل الترتيبي.

للمقتطف والشيا2

ديوا2 االستاذ نبيل سماللي موثق

(14I

ديسريشتيف تكنولوجيس

ديسريبتيف تكنولوجيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديسريشتيف تشنولوجيس

شا5ع املسيرة 5قم 180 الطابق 2 

الشقة 5قم   الناظو5 ، 62000، 

الناظو5 املغرب

ديسريشتيف تكنولوجيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

املسيرة 5قم 180 الطابق 2 الشقة 

5قم   الناظو5 62000 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 47

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ديسريشتيف تكنولوجيس

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

-مختبر أبحاث. تكنولوجيا املعلومات.
البرمجيات

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الشقة. .2 الطابق. .180 5قم. املسيرة 
5قم. .الناظو62000.5.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.200.000 
د5هم

 2.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

العمريوي. هشام  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بلوك بولعطو5. .( كايمو الشقة 5قم.
62000.الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

العمريوي. هشام  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

بلوك. .( 5قم. الشقة  كايمو  حي  ب:.
بولعطو62000.5.الناظو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.21 47

(11I

KA

RUN FLAT PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KA
 N°657 OUED.SEBOU.RDC

 OULFA.CASABLANCA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

RUN FLAT PNEU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي محل 5قم 617 واد سشو 

أولفا 20220 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4 (499

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .20(9 ما15.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 RUN بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

FLAT PNEU

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وتركيب اإلطا5ات

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

السفلي محل 5قم.617.واد سشو أولفا.

20220.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السيد)ة).عشد الغني اإلبراهيمي. .-

 617 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

20220.الدا5 الشيضاء. واد سشو أولفا.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السيد)ة).عشد الغني اإلبراهيمي. .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الدا5. .20220 أولفا. سشو  واد  .617

الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .20(9 أبريل. .(7 بتا5يخ.

.4 (499

(16I

مكتب املحاسشة

 STE KSARSOUK VALLEE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

1 زنقة عشد املومن بن علي ، 

12000، الرشيدية املغرب

 STE KSARSOUK VALLEE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

الرحشة القديمة الخنك الرشيدية 

12000 الرشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(67(7

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

KSARSOUK VALLEE SARL

.- فندق. غرض الشركة بإيجاز:. .-

مطعم

قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الرشيدية. الخنك  القديمة  الرحشة 

12000.الرشيدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

العالي. عشد  الركراكي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 12000 الرشيدية. .228 بوتاملي2 5قم.

الرشيدية املغرب

لكشيرة. حسناوي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 12000 الرشيدية. .228 بوتاملي2 5قم.

الرشيدية املغرب

حيات. حسني  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

منا5. الركراكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

الركراكي منتهى إالف. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

فاطمة. الركراكي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الزهراء.
 79 ب:.5يياض االندلس سفيا عما5ة.

الشقة.1.حي الرياض الرباط.0000) 

الرباط املغرب

5�سى. الركراكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

العالي. عشد  الركراكي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الرشيدية. .228 5قم. بوتاملي2  تجزئة 

12000.الرشيدية املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 فبراير. .22 بتا5يخ.

.(67(7

(17I

مكتب املحاسشة

STE BELLE DARAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

1 زنقة عشد املومن بن علي ، 

12000، الرشيدية املغرب

STE BELLE DARAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

الرحشة القديمة الخنك الرشيدية 

12000 الرشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(67( 

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BELLE DARAA

محطة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الوقود.-.املطعم.-.مقهى

قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الرشيدية. الخنك  القديمة  الرحشة 

12000.الرشيدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

العالي. عشد  الركراكي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 12000 الرشيدية. .228 بوتاملي2 5قم.

الرشيدية املغرب

لكشيرة. حسناوي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 12000 الرشيدية. .228 بوتاملي2 5قم.

الرشيدية املغرب

حيات. حسني  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

منا5. الركراكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

الركراكي منتهى إالف. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

فاطمة. الركراكي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الزهراء.
 79 ب:.5يياض االندلس سفيا عما5ة.

الشقة.1.حي الرياض الرباط.0000) 

الرباط املغرب

5�سى. الركراكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5يياض.

 1 الشقة. .79 االندلس سفيا عما5ة.

الرباط. .(0000 الرباط. الرياض  حي 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:

الركراكي عشد العالي. السيد)ة). .- .

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الرشيدية. .228 5قم. بوتاملي2  تجزئة 

12000.الرشيدية املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 فبراير. بتا5يخ. 2.

.(67( 

(18I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

JASSMINE INTER SERVICES
إعال2 متعدد القرا5ات

االعالنات االدا5ية والقانونية 

للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

 JASSMINE INTER SERVICES

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: عما5ة 

االزدها5 5قم  19 شا5ع محمد 

الخامس بلوك أ حي ياسمينة 2 - 

80000 أيت ملول املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.271 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.02.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

-.تشديل اسم الشركة الى االسم التالي.

JASSMINE INTER SERVICES

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. بند 

مايلي:.-.اضافة الألنشطة التالية الى.

تاجر في قطع. الشركة مقهى مطعم..

االستيراد. الصناعية  املواد  و  الغيا5 

اللوازم. و تسويق  إنتاج  التصدير.. و 

أثاث. و  لوازم  تجهيزات  املكتبية..

و. املعلوماتية  األجهزة  و  املكاتب 

األجهزة السمعية الشصرية.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .20 بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.76 .

(19I

FOURAP TECHNOLOGIE

HOUSE OF LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOUSE OF LUXURY

حي املجد ، شا5ع الرياض 5قم 249 ، 

90000، طنجة املغرب

HOUSE OF LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املجد 

، شا5ع الرياض 5قم 249 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(2249(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .09 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

)ة).يوسف الكرف. تفويت السيد.

أصل.    من  اجتماعية  حصة  .(7

حصة لفائدة السيد.)ة).بالل الوزاني.

بتا5يخ.09.فبراير. 202.

)ة).يوسف الكرف. تفويت السيد.

أصل.    من  اجتماعية  حصة  .(6

خولة. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

العمري بتا5يخ.09.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2966.

(60I

مكتب محاسشة محسي2

ANNAHDA OMNI SPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب محاسشة محسي2

اقامة الزمو5ي 2عما5ة سعيد 5قم 

67 ، 90000، طنجة املغرب

 ANNAHDA 5النهضة أمني سشو

OMNI SPORTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قشو- 

تجزئة كريمة ما بي2 شا5ع العربية 

السعودية و زنقة الصومال 5قم )9 

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

((9 1(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. 29.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد النهضة أمني سشو5

ANNAHDA OMNI SPORTS

د5هم. .(0.000 5أسمالها. مشلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قشو-.تجزئة.

كريمة ما بي2 شا5ع العربية السعودية.

 90000  -  9( و زنقة الصومال 5قم.

طنجة املغرب نتيجة ل.:.عدم القد5ة.

على مسايرة السوق

قشو-. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العربية. شا5ع  بي2  ما  كريمة  تجزئة 

5قم. الصومال  زنقة  و  السعودية 

عي2. و  املغرب  طنجة  .90000  -  9(

السيد ا محمد القدو5ي و عنوانه)ا).

تجزئة كريمة زنقة الصومال 5قم.)9 

)ة). املغرب كمصفي. طنجة  .90000

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. بتا5يخ. ). بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 19

(6(I

COG

كلوبال مشين كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COG

 APPT.N°3 IMM.F.RESID.BAB

 TARGA.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

كلوبال مشي2 كروب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املسيرة   

الحي أ 5قم 214 الشقة   مراكش 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  7 9

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.كلوبال.

مشي2 كروب

تجميع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األجهزة تركيبها و إصالحها.

املسيرة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

الشقة. .مراكش. .214 الحي أ 5قم. . 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

بو5ا. أيت  عمر  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 2 اإلزدها5. .9 املحاميد. اسكجو5 

 40000 مراكش. .8 شقة. .20 عما5ة.

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بو5ا. أيت  عمر  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 2 اإلزدها5. .9 اسكجو5 املحاميد. ب:.

 40000 مراكش. .8 شقة. .20 عما5ة.

مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 فبراير. .24 بتا5يخ.

.(  7 9

(62I

FLASH ECONOMIE

S.F.R Redouan
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

S.F.R.Redouan شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 2 5قم 

47) الحي االدا5ي 14410 مريرت -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

476(

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 S.F.R بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

Redouan
أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
متنوعة أو إنشاءات./.تاجر./.مقاول.

مز5عة
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 14410 االدا5ي. الحي  .(47 5قم. .2

مريرت.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
فقري. 5ضوا2  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 14410 االدا5ي. الحي  .(42 5قم. .2

مريرت املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
فقري. 5ضوا2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة.5.2قم.42).الحي االدا5ي.14410 

مريرت املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.476(
(6 I

FIDUCIAIRE 2006

REAL LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 12

N ، 20280، Casablanca.Maroc
REAL LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
بريما أوفيس 5قم 01) الطابق   

الشقة 6) زاوية مصطفى املعاني و 
)) يناير - - الدا5 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.12( 9(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. .2022 دجنبر. .(1 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
تفويت السيد.)ة).احمد املسيوي.
100.حصة اجتماعية من أصل.100 
حصة لفائدة السيد.)ة).اليا1 بادي.

بتا5يخ.1).دجنبر.2022.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 4 860.
(64I

machrhoul.notaire

»GH2P« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
األستاذ عشد اللطيف مشغول

ملتقى شا5ع أوالد زيا2 و زنقة أسوا2 
الطابق الرابع 5قم 8 الدا5 الشيضاء. 

( 4
.شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 «GH2P» S.A.R.L
عنوا2 مقرها االجتماعي 8شا5ع بئر 
أنز5ا2، عما5ة نو5موندي 2 محل 
5قم  1، الدا5 الشيضاء املغرب. 

تفويت حصص.
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.( 9  (
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
تمت. يناير. 202. .09 في. املؤ5خ 

املصادقة على:.
هرتما2. باسكال  السيد  تفويت 
أصل. من  اجتماعية  حصة  .100
موالي. السيد  لفائدة  حصة  .(.000
أ5شيد الذهبي بتا5يخ.21.ماي..2022 
بتا5يخ. عرفي  عقد  بمقت�سى 
النظام. إعادة  تمت  .9/(/202 
األسا�سي للشركة. .«GH2P» S.A.R.L

بنفس. االحتفاظ  مع  املسماة 

الخصائص دو2 خلق شخص معنوي.
جديد..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.816874
(61I

SEGOCI.سكو�سي

 FIRST BUSINESS
MULTISYSTEMES S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SEGOCI سكو�سي
شا5ع محمدالخامس 5قم 21 

حىالعلوين شقة 6 تما5ة ، 0)20)، 
تما5ة املغرب

 FIRST BUSINESS
MULTISYSTEMES S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 4 طشق 
األول إقامة قاد5 مر�سى الخير تما5ة 

2020) تما5ة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 8419
 27 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 FIRST اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.
 BUSINESS MULTISYSTEMES

 S.A.R.L
بموجب. غرض الشركة بإيجاز:. .-
بتا5يخ. 202/)1/0)  قانو2  أحكام 
 FIRST شركة. شركة:. تشكيل  تم  .،
 BUSINESS MULTISYSTEMES
املحدودة. املسؤولية  ذات  .S.A.R.L
برأ1 مال قد5ه.100،000.00.د5هم..
إقامة. األول  طشق  .4 الرئي�سي:. املقر 

قاد5 مر�سى الخير تما5ة
في. الخاص  لحسابها  .: .األغراض.
األخرى. الشلدا2  جميع  وفي  املغرب 
وتسويق. وتصدير  استيراد  أعمال  .،

عمليات. جميع  متنوعة.. وخدمات 

املواد. لجميع  واملشتريات  الشيع 

الكمشيوتر. وأجهزة  االستهالكية 

املكتبية. واللوازم  املكتبية  واألجهزة 

وتوزيع. الغيا5  وقطع  املنتجات  وبيع 

وجميع. واملعدات  املواد  جميع 

املنتجات في جميع القطاعات.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.:.4.طشق.

تما5ة. الخير  قاد5 مر�سى  إقامة  األول 

2020).تما5ة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 
5أ1 مال الشركة ثابت عند. د5هم،.

د5هم. ألف  مائة  د5هم  .100،000

سهم بمائة. .(000 إلى ألف. مقسمة 

يتم. منهماو  لكل  د5هم). .(00( د5هم.

تخصيص كل منها على النحو التالي:.

السيد فا15 5شيد.٪60.من األسهم.

مساهمة. أي  سهم  .600 تمثل. التي 

60.000.د5هم و للسيد الخرباوي 5بيع.

٪40.من األسهم التي تمثل.400.سهم.

أو مساهمة قد5ها.40.000.د5هم.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).5شيد فا15 بصفته)ا).

مجمع نصر. 7  والكائن عنوانه ب:.

 (2020 تما5ة. .9 شقة. الفتح  إقامة 

تما5ة املغرب
الخرباوي. 5بيع  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مد5سة.

الفالحة مر�سى الخير تما5ة..

2021).تما5ة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.



4919 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

الخرباوي. 5بيع  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تما5ة. الخير  مر�سى  الفالحة  مد5سة 
2021).تما5ة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.( 8419

(66I

L-expert-comptable.ma

CARICA TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma
 Bd.d›Anfa, Casablanca 7 

 20060 ، 20060، casablanca
maroc

CARICA TRADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 261 شا5ع 
الز5قطوني الطابق التاسع 5قم 92 

الدا5 الشيضاء - الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172 19
 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 CARICA TRADE
استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-
منتجات. وتوزيع  وتسويق  وتصدير 
.- املعاد2. تجا5ة  وجميع  التعدين 

تجا5ة.،.استيراد وتصدير
 261 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع الز5قطوني الطابق التاسع 5قم.

92.الدا5 الشيضاء.-.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بو5اك. أكسوي  السيد)ة). .-

تركيا. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

00000.ازمير تركيا

أوكا2. كوكيل  السيد)ة). .-

تركيا. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

00000.ازمير تركيا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

أوكا2. كوكيل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تركيا.00000.ازمير تركيا

الخدجي. إبراهيم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تطوا2. .00000 تطوا2. بجاية  شا5ع 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.172 19

(67I

FIDUNAT

أجزاء زروالي ميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUNAT

 BD DERFOUFI IMM FTILOU 16

 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

أجزاء ز5والي ميد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 40 5 طريق 

طريف حي مسيرة 00  6 بركا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

89((
 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
أجزاء. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

ز5والي ميد
-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع و شراء.

و استراد أجزاء.السيا5ة املستعملة
.5 .40 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 6  00 مسيرة. حي  طريف  طريق 

بركا2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الصمد. عشد  ز5والي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.لسشا2.
0 722.مونس بلي2 لومانس.0 722 

مونس فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الصمد. عشد  ز5والي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
لومانس. بلي2  مونس  .722 0 سشا2.

0 722.مونس فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .08 بتا5يخ.

.89((

(68I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Digiman
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

 2 شا5ع كا5نوط الطابق الخامس 
مكتب 5قم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
Digiman شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  2 شا5ع 
كا5نوط الطابق الخامس 5قم 2 

طنجة 90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( (067

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Digiman
-.غرض الشركة بإيجاز:

التواصل. املستمر،. التكوين 

تكنولوجيا. تطوير  واإل5شادات،.
املعلومات.

االجتماعي:. 2  املقر  عنوا2  .-
شا5ع كا5نوط الطابق الخامس 5قم.2 

طنجة.90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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املرابط. معاد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.

مد5سة. علي  بن  املومن  عشد  شا5ع 

العرائش. .92000 الشريف االد5ي�سي.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

املرابط. معاد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مد5سة. علي  بن  املومن  عشد  شا5ع 

العرائش. .92000 الشريف االد5ي�سي.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .06 بتا5يخ.
.( (067

(69I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»JDIDA FRO«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement.Al.Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«JDIDA FRO» شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أ5ض 

الشانطي، P2، الهرابلة، الجماعة 
الترابية أوالد 5حمو2، أزمو5 - 

00)24 أزمو5 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(172 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

20.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد.«JDIDA FRO».مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

الشانطي،. أ5ض  اإلجتماعي  مقرها 

الترابية. الجماعة  الهرابلة،. .،P2

أزمو5. .24(00 .- أزمو5. أوالد 5حمو2،.

تسويق منتوجات. .: املغرب نتيجة ل.
الشركة.

أ5ض. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أوالد. الهرابلة،. .،P2 الشانطي،.
5حمو2 أزمو00.5)24.أزمو5 املغرب..

و عي2:
و. املصشاحي  يوسف  السيد)ة).
عنوانه)ا).أزمو00.5)24.أزمو5 املغرب.

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تشليغ العقود و الوثائق.
املتعلقة بالتصفية.:.أ5ض الشانطي،.

P2،.الهرابلة،.أوالد 5حمو2،.أزمو5
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.29791.
(70I

GOMOSSA

KAPPOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

KAPPOX
 imm.bouchraya.khalil.Hay
 Moulay.Rachid.Dakhla ،
73000، DAKHLA.MAROC

KAPPOX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي عما5ة 
بشراية خليل حي موالي 5شيد، 

الداخلة - 70000 الداخلة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2 107

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. فبراير. 202. .06 املؤ5خ في.

بشكل. «الشناء. من. الشركة  نشاط 

األشغال. املدنية،. الهندسة  عام،.

األ5ضيات. تغطية  العمومية،.

والجد5ا2.».إلى.«بيع و شراء.املنتجات.

و. استيراد  املغرب،. خا5ج  و  باملغرب 
تصدير،.تخزين وترتيب املنتجات.».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا5يخ. الدهب  بوادي  االبتدائية 
فبراير. 202.تحت 5قم. 202/)7 .
(7(I

SURPRISE DELICIEUSE.سيربرايز ديليسيوز

 SURPRISE سيربرايز ديليسيوز 
DELICIEUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SURPRISE سيربرايز ديليسيوز
DELICIEUSE

7 )-9 ) شا5ع مصطفى سلمات 
االلفة الدا5 الشيضاء 20220 الدا5 

الشيضاء
 SURPRISE DELICIEUSE سيربرايز 

ديليسيوز شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 )-9 ) 
شا5ع مصطفى سلمات االلفة الدا5 

الشيضاء 20220 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7871(4
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.0) 
يونيو.)202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
سيربرايز. .SURPRISE DELICIEUSE

ديليسيوز
-.غرض الشركة بإيجاز:.مخبزة و.

حلويات
( 7- االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع مصطفى سلمات االلفة. .( 9
الدا5 الشيضاء.20220.الدا5 الشيضاء.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):

ز5هو2. 5شيد  السيد)ة). .-

ب:. 2  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الخزامى.7.شقة. .لساسفة الشيضاء.

2 202.الدا5 الشيضاء.املغرب

ايت. عشدالجليل  السيد)ة). .-

محمد علي بصفته)ا).والكائن عنوانه.

ب:.تجزئة املنزه زنقة.5.2قم.  .الدا5.

الشيضاء. الدا5  .202 2 الشيضاء.

املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:
ز5هو2. 5شيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

لساسفة. شقة. . .7 الخزامى. ب:. 2.

الشيضاء. الدا5  .202 2 الشيضاء.

املغرب

ايت. عشدالجليل  السيد)ة). .-

مسير والكائن. محمد علي بصفته)ا).

عنوانه ب:.تجزئة املنزه زنقة.5.2قم.   

2 202.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .202( يوليوز. .(9 بتا5يخ.

.7871(4

(72I

FLASH ECONOMIE

KOM COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

KOM COMMUNICATION

شركة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

 5أسمالها 300.000،00 د5هم

 Rue.des ,1 املقر اإلجتماعي

 Asphodèles.Maarif.Extension

الدا5الشيضاء

الشريك. قرا5  بمقت�سى 

 KOM» املسماة. للشركة  الوحيد 

COMMUNICATION
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فبراير. 202  .09 بتا5يخ. املنعقد 

فقد تقر5:

تحت. التجا5ية  العالمة  اضافة 

.«.Al9anat.Com.».اسم

من. الشند2--. تعديل  تة  وبالتالي 

القانو2 االسا�سي.

..الشند.2--.اسم الشركة.

.« .« .Al9anat.Com  »

 KOM التجا5ية«. العالمة 

«.COMMUNICATION

بكتابة. القانوني  االيداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. الشيضاء.

تحت 5قم.819646.

.قصد النشر و االعال2

(7 I

FLASH ECONOMIE

 KOM

 COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KOM COMMUNICATION

شركة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

 5أسمالها 300.000،00 د5هم

املقر اإلجتماعي 9) زنقة بن الحاج 

صافي الدين

الدا5الشيضاء

ألشريك. قرا5  بمقت�سى  .(-

يوليوز. بتا5يخ. 2. املنعقد  الوحيد 

8)20.،.فقد تقر5:

نقل مقر الشركة من الدا5. .•

صافي. الحاج  بن  زنقة  .(9 الشيضاء:.

زنقة. .1 5قم. إلى  .– املعا5يف. الدين 

الفصوديل املعا5يف الدا5 الشيضاء

تعديل الفصل4--من األسا�سي. .•

للشركة،

5قم. اإلجتماعي  املقر  الفصل4--.

الدا5. املعريف  الفصوديل  زنقة  .1

 Rue.des.Asphodèles  ,1( الشيضاء.

(Maarif.Extension

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  .2-

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء.بتا5يخ.8.غشت.8)20.تحت.
عدد.9)6742.

قصد النشر و اإلعال2
(74I

CONCILIUM EXPERTISE

 CENTRE DE RADIOLOGIE
ZAHRAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة 5قم ،8) غوتيي الدا5 
الشيضاء ، 20060، الدا5 الشيضاء 

املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE

ZAHRAOUI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة أ 
إقامة إلهام   شا5ع الحسن الثاني 

- تما5ة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 8291

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 أكتوبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 CENTRE DE RADIOLOGIE

ZAHRAOUI
مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األشعة الطشية
عما5ة أ. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
.- إقامة إلهام. .شا5ع الحسن الثاني.

تما5ة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

نفتاح. كاميليا  السيد)ة). .-

5ياض. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 4 الشقة. .97 عما5ة. .( األندلس ا5ينا.

حي الرياض.00)0).الرباط املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

نفتاح. كاميليا  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 97 عما5ة. .( ا5ينا. األندلس  5ياض 

الشقة.4.حي الرياض.00)0).الرباط.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .06 بتا5يخ.

.( 8291

(71I

Cabinet.classe.comptable

LUMA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Cabinet.classe.comptable

سطات ، 0، سطات املغرب

LUMA MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 402 و 

 40 تجزئة مفتاح الخير سطا2 - - 

سطات املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. .2022 دجنبر. . 0 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

نبيل املسكيني. )ة). تفويت السيد.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).أنس.

مايو بتا5يخ.0 .دجنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .22 االبتدائية بسطات بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 77/2.

(76I

secotrages.snc

JOUETS 5 REVES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

secotrages.snc

5قم 2 زنقة اد5يس اليامو5ي بالعربي 

وجه عرو1 مكنا1 ، 10000، 

مكنا1 املغرب

JOUETS 5 REVES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 47  

مكر5 تجزئة موالي مسعود سيدي 

سعيد مكنا1 - 10000 مكنا1 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1 70(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. . ( املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 JOUETS 1 REVES الشريك الوحيد.

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

  47 5قم. اإلجتماعي  وعنوا2 مقرها 

سيدي. مسعود  موالي  تجزئة  مكر5 

مكنا1. .10000 .- مكنا1. سعيد 

تحقيف. عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

الهدف الجل تاسيسها.

MAG. ب. التصفية  مقر  و حدد 

 SIS. A. N°. 347. BIS. LOT. MOULY

 MESSAOUD SIDI SAID - 10000

مكنا1 املغرب..
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و عي2:
و. السكو5ي  احمد  السيد)ة).
تجزئة. مكر5  . 47 5قم. عنوانه)ا).
موالي مسعود سيدي سعيد.10000 
مكنا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
MAG. .: الوثائق املتعلقة بالتصفية.
 SIS. A. N°. 347. BIS. LOT. MOULY
MESSAOUD SIDI SAID MEKNES
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.774).
(77I

SOFAGEC

ZOZOMEK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFAGEC
5قم )، عما5ة كونكو5د زنقة 

املعرض، 80020، أكادير املغرب
ZOZOMEK TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق األ5�سي 5قم 74 تجزئة 
األنوا5 مجاط مكنا1 10000 

مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 2 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 ZOZOMEK TRAVAUX
أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

متنوعة و أشغال الشناء
محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
بالطابق األ5�سي 5قم.74.تجزئة األنوا5.

مجاط مكنا10000.1.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
100.000.د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.100%
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
امشا5ك. قدو5ي  السيد)ة). .-
قصر. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 12000 الصشاح. عرب  فزنا  الكراير 

الراشيدية املغرب
زكرياء. قدو5ي  السيد)ة). .-
قصر. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 12000 الصشاح. عرب  فزنا  الكراير 

الراشيدية املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
امشا5ك. قدو5ي  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
قصر الكراير فزنا عرب الصشاح. ب:.

12000.الراشيدية املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.18 2 
(78I

مكتب بوالعلف و مكاوي

DEPAMAR ديبامار
إعال2 متعدد القرا5ات

مكتب بوالعلف و مكاوي
 Forum.Bab.Abdelaziz.Forum

 Bab.Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

DEPAMAR ديشاما5 «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 

الجديدة، عما5ة 5قم 71 ، الطابق 
االول، مكتب 5قم 2، الوازيس. - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(11797
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.20.يناير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
 Steven. James السيد. اقالة  مايلي:.
من منصشه كمسير بالشركة. .SALO
بناء.على قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ.

202 /0(/20
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد
للشركة. جديد  كمسير  .HOLIDAY
بناء.على قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ.

202 /0(/20
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االسا�سي. النظام  في  تعديل  اد5اج 

للشركة.
على. ينص  الذي  .:4 5قم. قرا5 
النظام االسا�سي من. تحديث  مايلي:.
أجل تكييفه مع شكل الشركة ذات.

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد

HOLIDAY.كمسير جديد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)81866.
(79I

مكتب بوالعلف و مكاوي

 DEPA INDUSTRIAL GROUP
MAROC » ديبا انديستريال 

كروب ماروك«
إعال2 متعدد القرا5ات

مكتب بوالعلف و مكاوي
 Forum.Bab.Abdelaziz.Forum

 Bab.Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب

 DEPA INDUSTRIAL GROUP
MAROC « ديشا انديستريال كروب 
ما5وك» «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 
الجديدة، عما5ة 5قم 71 ، الطابق 
االول، مكتب 5قم 2، الوازيس. - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(88(9(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.20.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
 Steven. James السيد. اقالة  مايلي:.
من منصشه كمسير بالشركة. .SALO
بناء.على قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ.

202 /0(/20
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد
للشركة. جديد  كمسير  .HOLIDAY
بناء.على قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ.

202 /0(/20
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االسا�سي. النظام  في  تعديل  اد5اج 

للشركة.
على. ينص  الذي  .:4 5قم. قرا5 
النظام االسا�سي من. تحديث  مايلي:.
أجل تكييفه مع شكل الشركة ذات.

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد

HOLIDAY.كمسير جديد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.818660.
(80I

مكتب بوالعلف و مكاوي

 PROJECTS DIVISION
COMPANY » بروجيكتس 

ديفسيون كومباني«
إعال2 متعدد القرا5ات

مكتب بوالعلف و مكاوي
 Forum.Bab.Abdelaziz.Forum

 Bab.Abdelaziz، 20020،
Casablanca املغرب
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 PROJECTS DIVISION
COMPANY « بروجيكتس 

ديفسيو2 كومشاني» «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 292، 

شا5ع الز5قطوني - - الدا5 الشيضاء 
املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.248717
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.20.يناير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
 Steven. James السيد. اقالة  مايلي:.
من منصشه كمسير بالشركة. .SALO
بناء.على قرا5 الشريك الوحيد بتا5يخ.

202 /0(/20
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد
للشركة. جديد  كمسير  .HOLIDAY
الوحيد. الشريك  قرا5  على  بناء.

بتا5يخ20/)0/ 202 
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االسا�سي. النظام  في  تعديل  اد5اج 

للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 
 David.Nicolas.مايلي:.تعيي2 السيد

HOLIDAY.كمسير جديد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.818662.
(8(I

FLASH ECONOMIE

YAMATRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YAMATRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 

الز5قطوني طابق   5قم 6 20000 

الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172921

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

YAMATRADE

-شراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وبيع واستيراد وتصدير وتجهيز زيوت.

التشحيم وجميعها

مشتقات أو منتجات مماثلة.

واملساعدة. واملشو5ة  الترويج  .-

الفنية لتسويق جميع املنتجات و

منتجات. وأي  الدا5جة  املعدات 

مشتقة أو مماثلة..

املديرين. وتعيي2  -اختيا5 

وكذلك. واملتخصصي2  التنفيذيي2 

تد5يبهم في

والتسويق. التطوير  مجال 

الترويجي..

الد5اسات. جميع  -إنجاز 

والفعاليات واالجتماعات واملؤتمرات.

والندوات واملؤتمرات.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.46.شا5ع.
 20000  6 5قم. طابق. . الز5قطوني 

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الدويب. عماد  السيد)ة). .-
 02 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
حي. .(9 اقامة الزهو5 شقة. زنقة. 9.
العائلة.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
الوا5ث. دين  نو5  السيد)ة). .-
جنا2. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
بوسكو5ة. .26 5قم. فيال  بوسكو5ة 
الشيضاء. الدا5  .20000 النواصر.

املغرب
الوا5ث. ياسي2  السيد)ة). .-
جنا2. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
بوسكو5ة. .26 5قم. فيال  بوسكو5ة 
الشيضاء. الدا5  .20000 النواصر.

املغرب
العسري. سهام  السيد)ة). .-
 02 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
حي. .(9 اقامة الزهو5 شقة. زنقة. 9.
العائلة.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).فوزية أموي بصفته)ا).
بوسكو5ة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
النواصر. بوسكو5ة  .26 5قم. فيال 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
العسري. سهام  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
بوسكو5ة. .26 5قم. فيال  بوسكو5ة 
الشيضاء. الدا5  .20000 النواصر.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.172921
(82I

FLASH ECONOMIE

EL FENNANI ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EL FENNANI ORIENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شركة عالل الفا�سي تجزئة 5قم 24) 

الشقة ) 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

406  

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

FENNANI ORIENT

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.

العقا5ي

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شركة عالل الفا�سي تجزئة 5قم.24) 

الشقة.) 60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).الفناني مراد بصفته)ا).

الحسن. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 

الرجاء. زنقة  بنميمو2  تجزئة  التاني 

5قم.0) 60000.وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   4924

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).الفناني مراد بصفته)ا).

شا5ع. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

الحسن التاني تجزئة بنميمو2 زنقة.
الرجاء.5قم.0) 60000.وجدة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.406  

(8 I

ميد اوديت

HYDRAU GEO ATLAS
إعال2 متعدد القرا5ات

ميد اوديت
5قم )40 تجزئة الصنوبر ، 00) 1، 

از5و املغرب
HYDRAU GEO ATLAS «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 

تيمحضيت املركز - 04) 1 از5و 
املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(497
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.09.فبراير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 (00000.00 املال:من. 5أ1  زيادة 

د5هم إلى.00000.00)).د5هم
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
حكم. جديد:السيد  شريك  إضافة 
990)/8/07).بالرباط. الداية ولد في.
الوطنية. الشطاقة  يحمل  .، ،مغربي.

5قم أ.0) 92  
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االجتماعية:تم. املشا5كات  تحديت 
تحديد 5أ1 املال بمليو2 ومائة ألف.
د5هم.)00000.00)).د5هم).،.مقسم.
إلى إحدا عشرة ألف سهم بقيمة مائة.
00).د5هم للسهم.،.مدفوعة بالكامل.

السيد. ؛. وهم. .، الشركاء. قشل  من 

سهم. .1100 األنصا5ي. شفيق 

سهم .1100 الداية. وحكم 

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تغيير الشكل القانوني:من شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية. ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

املساهمة

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5أ1 املال

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. باز5و  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.)6.

(84I

STE FIDMEK

YOMZAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour.Assalam.Av.Nasr.Res.

 Safae.et.Hajar.n°23 Appt14 ،

50050، Meknes.Maroc

YOMZAKA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 

تجا5ي متواجد ب 98) تجزئة 

موالي مسعود سيدي سعيد 10000 

مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 7 

 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
YOMZAKA

-.غرض الشركة بإيجاز:.-استيراد.
تصدير

-شراء.بيع
محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجا5ي متواجد ب.98).تجزئة موالي.
 10000 سعيد. سيدي  مسعود 

مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
الوافي. زكرياء. السيد)ة). .-
فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
مكنا1. .( توالل. 5ياض  .20( 5قم.

10000.مكنا1 اململكة املغربية
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).زكرياء.الوافي بصفته)ا).
5قم. فيال  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
 10000 ).مكنا1. )5.20ياض توالل.

مكنا1 اململكة املغربية
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.18 7 
(81I

FLASH ECONOMIE

IMPRIMERIE WIWANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 « IMPRIMERIE WIWANE »
 شركـة محدودة املسؤولية 

الرأسمـال االجتمـاعي: 10000.00  

د5هـم 

تقاطع زنقة لشنا2 وزنقة السنغال 

املحل 5قم 2 حي املحيط الرباط 

بتا5يخ. الشركاء. من  بقرا5 

 02/02/202،.تقــر5 ما يلي:.

للشركة. املسشقة  التصفية  .-

املذكو5ة أعاله.

حدو. والسعيد  السيد  تعيي2  .-

كمصفي للشركة املذكو5ة ا عاله.

بكتابة. القانـوني  اإليـداع  تم 

بتما5ة. االبتـدائية  باملحكمة  الضشط 

5قم. تحت  بتا5يخ. 6/02/202).

(   69

(86I

VISION VASTE CONSULTING

SFJ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue.Abi.Lhassan

 Chadili.Immeuble.Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

SFJ TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي العرفا2 

2 مجموعة 22 عما5ة   5قم 1  - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9  01

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

)202.تقر5 حل. 27.شتنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. .SFJ TRANS الوحيد. الشريك 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي العرفا2.2.مجموعة.

22.عما5ة. .5قم.1  - 90000.طنجة.

نشاط. أي  بدو2  .: ل. نتيجة  املغرب 

مند التأسيس.
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و حدد مقر التصفية ب العرفا2.2 
مجموعة.22.عما5ة. .5قم.1 .املغرب.

90000.طنجة املغرب..
و عي2:

و. الجوهري  بشرى  لال  السيد)ة).

قوا1 ح. .42 بلوك او 5قم. عنوانه)ا).

ي م.0000).الرباط املغرب كمصفي.
)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر. .26 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
)202.تحت 5قم.94)247.

(87I

ALWAHA BUSINESS

ALWAHA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALWAHA BUSINESS
الشقة )) الطابق 4 إقامة أم الربيع 
5قم 2)) تجزئة الصحراء ) شا5ع 
محمد الساد1 ، 10000، مكنا1 

املغرب
ALWAHA BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 
)) الطابق 4 إقامة أم الربيع 5قم 

2)) تجزئة الصحراء ) شا5ع محمد 
الساد1 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 9(
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ALWAHA BUSINESS

وسيط. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

واالستيراد. التجا5ة  عملية،. أي  في 
والتصدير

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

5قم. الربيع  أم  إقامة  .4 الطابق. .((

).شا5ع محمد. 2)).تجزئة الصحراء.
الساد10000.1.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

السشاعي. كرم  السيد)ة). .-

افامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

ع. م  ب  بلير  .(6 الشقة. .(8 النو5.
10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

السشاعي. كرم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

افامة النو8.5).الشقة.6).بلير ب م ع.
10000.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.18 9(

(88I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

فريحات هولدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE.SALAM.NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY.ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH.MAROC

فريحات هولدينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي العقا5 

املسماة أمبر الفيضة دائرة تحناوت 

اقليم الحوز - 02 42 تحناوت 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.97911

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .20 في. املؤ5خ 

بمشلغ. الشركة  5أسمال  5فع 

د5هم». .4.000.000,00» قد5ه.

إلى. د5هم». .CAPITAL» من. أي 

طريق. عن  د5هم». .7.000.000,00»

الشركة. ديو2  مع  مقاصة  إجراء. .:

املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.9) 41).

(89I

-Clear.Accounting.Network.-SARL 

HMI2S SERVICES
إعال2 متعدد القرا5ات

 Clear.Accounting 

-Network -SARL

 AGADIR.MAROC ، 80000،

AGADIR MAROC

HMI2S SERVICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: مكتب 
5قم 76 السفلي دوا5 العرب طريق 

4) تكوين - 80000 اكادير املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.49441

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.20.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

حصة. .100 املوافقة على تفويت.

السيد. لفائدة  الشركة  5أسمال  من 
معاد السشع

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تعي2 السيدين معاد السشع و عصام.
هاشمي كمسيرين لشركة.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

:تسير. توسيع نشاط الشريكة بزيادة.
و استغالل املطاعم.؛التجا5ة العامة

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
تحيي2 القانو2 االسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

:تسير. توسيع نشاط الشريكة بزيادة.
و استغالل املطاعم.؛التجا5ة العامة

على. ينص  الذي  .:7 5قم. بند 
 100 هاشمي. عصام  مايلي:.
للواحدة...... ....00)د5هم  حصة.
السشع. معاد  د5هم  املجموع10000.
....00)د5هم للواحدة...... 100.حصة.

املجموع10000.د5هم
على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 
تعي2 السيدين معاد السشع و. مايلي:.

عصام هاشمي كمسيرين لشركة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20192).
(90I

AL HUDA CONSEIL SARL

IT›S MY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شا5ع محمد الز5قطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 0000 ، فا1 
املغرب

IT›S MY CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 461 
تجزئة القرويي2 طريق عي2 الشقف 

0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71661

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 IT’S تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

MY CAR

كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات

الرقم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عي2. طريق  القرويي2  تجزئة  .461

الشقف.0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).نبيل السني بصفته)ا).

الشحر. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 

اآلبيض املتوسط زنقة.5.4قم. 4.حي.

فا1. . 0000 الرياض طريق صفرو.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مسكي. عصام  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

أ حي كريو زواغة. بلوك  .2 9 الرقم.

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71661

(9(I

SAMIR FIDUCIAIRE

INTERIOR CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE.GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME.ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
INTERIOR CONFORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي، إقامة 5ياض اإلسماعيلية 

)، تعاونية العيو2، 5قم 102، 
مكنا1. 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

184(1
 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

INTERIOR CONFORT
تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األثواب بالتقسيط
تجا5ة

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

اإلسماعيلية. 5ياض  إقامة  السفلي،.

.،102 5قم. العيو2،. تعاونية  .،(
مكنا1..10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).أنس الهشط بصفته)ا).

وئام،. إقامة  .،9 ب:. عنوانه  والكائن 

زنقة عشد هللا املراك�سي،.م ج،.مكنا1.

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).أنس الهشط بصفته)ا).

إقامة. .،9 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

زنقة عشد هللا املراك�سي،.م ج،. وئام،.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.184(1

(92I

STE FIDMEK

SY EDEN GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour.Assalam.Av.Nasr.Res.

 Safae.et.Hajar.n°23 Appt14 ،

50050، Meknes.Maroc

SY EDEN GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة )) 

الطابق 2 عما5ة 2) زنقة قنيطرة 

م.ج 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 19

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SY تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

EDEN GROUP

-مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

النداءات

-استيراد تصدير

-شراء.بيع

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.شقة.)) 

الطابق.2.عما5ة.2).زنقة قنيطرة م.ج.

10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بصفته)ا). نزيه سناء. السيد)ة). .-

اقامة وفاء.شقة. والكائن عنوانه ب:.

)21.شا5ع السعديي2 م.ج. 24.عما5ة.

اململكة. مكنا1  .10000 مكنا1.

املغربية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بصفته)ا). نزيه سناء. السيد)ة). .-

اقامة وفاء. مسير والكائن عنوانه ب:.

شقة.24.عما5ة.)21.شا5ع السعديي2.

م.ج مكنا10000.1.مكنا1 اململكة.

املغربية

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.18 19

(9 I
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STE FIDMEK

LUNE MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour.Assalam.Av.Nasr.Res.

 Safae.et.Hajar.n°23 Appt14 ،
50050، Meknes.Maroc

LUNE MEDICAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
5وبريز 10904 عما5ة ا بلوك 1 
متجر 2 نو5 البساتي2 10000 

مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
184(9

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LUNE.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

MEDICAL
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

PARAPHARMACIE
 2 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
بلوك. ا  عما5ة  .10904 5وبريز. زنقة 
 10000 البساتي2. نو5  .2 متجر.  1

مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عيابن. بو  محمد  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اسماعيل. موالي  حي  .76 5قم. .4 

10000.مكنا1 اململكة املغربية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عيابن. بو  محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

زنقة. 5.4قم.76.حي موالي اسماعيل.

10000.مكنا1 اململكة املغربية

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.184(9

(94I

PAPI GREET

ورق كريت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PAPI GREET

شا5ع احمد التلمساني 5قم 22 

القصرالكشير ، 10)92، القصرالكشير 

املغرب

و5ق كريت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

احمد التلمساني 5قم 22 الطابق 

األول القصرالكشير 10)92 

القصرالكشير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 6(7

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

و5ق. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

كريت

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-
جميع لوازم الطشاعة واملكتشة.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق. .22 5قم. التلمساني  احمد 
 92(10 القصرالكشير. األول 

القصرالكشير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.60.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

0.000.000).د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

0.000.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

املجول. الهاشمي  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

طنجة. .(9 الشقة. .2 5قم. الحرية 
90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

حموزو. محمد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 22 5قم. التلمساني  احمد  شا5ع  ب:.
الكشير. القصر  .92(10 القصرالكشير.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

. 6(7
(91I

TC

LEXCELLENCE HSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL.JADIDA ،
24000، EL.JADIDA.MAROC

LEXCELLENCE HSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

النجد اقامة 1  النصر   النصر 4 
النصر 1 النصر 7 النصر 8 النصر 9 
النصر 0) الجديدة 24000 الجديدة 

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

20 19
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

LEXCELLENCE HSE
خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-
املشو5ة والدعم للشركات الصناعية.
./ الخاصة. أو  العامة  والهيئات 

االستشا5ات./.التد5يب
اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 4 النصر. النصر. . . 1 النجد اقامة.
النصر.1.النصر.7.النصر.8.النصر.9 
النصر.0).الجديدة.24000.الجديدة.

-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

محمد مجاطي علمي. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الشقة.
 .عما5ة ا.24000.الجديدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.
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محمد مجاطي علمي. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الجديدة. .24000 ا. عما5ة  الشقة. .

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.20 19

(96I

CABINET RAMI EXPERTISE

 OMINIUM CAMBRIDGE
LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء.فرع تابع للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace.Rihab.Fés, Avenue.Allal

 ben.Abdellah.Immb.D, N°56,

 5ème.étage.Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 OMINIUM CAMBRIDGE LTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 75Shelton.Street, Covent-7(

 Garden, London, UNITED

KINGDOM - - لند2 اململكة 

املتحدة.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.71621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. .22 في. املؤ5خ 

تحت. للشركة  تابع  فرع  إنشاء.

 OMNIUM CAMBRIDGE.التسمية

بالعنوا2. الكائن  و  .MOROCCO

ولي. زاوية شا5ع  النخيل،. مساحة  .9

  2 العهد و شا5ع اللة عائشة مكتب.

املدينة. الخيل  ملعب  الرابع  الطابق 

 ANGLE AV PRINCE الجديدة.

HERITIER.-.فا1 املغرب و املسير من.

طرف السيد)ة).عشدالوي معن احمد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.91 6.

(97I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

RLA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE.IBN.TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

RLA TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 
الزير سيدي بن حمدو2 برشيد 
برشيد 26102 برشيد املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(2789
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. يناير. 202. .04 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
تفويت السيد.)ة).عشد السالم غال.
100.حصة اجتماعية من أصل.100 
حصة لفائدة السيد.)ة).عشد السالم.

غال بتا5يخ.04.يناير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
يناير. .(6 بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.11.

(98I

LE MONOPOLE

CEPHEI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEPHEI CONSULTING
الدا5. في  خاص  عقد  بمقت�سى 
الشيضاء.بتا5يخ.07.فبراير. 202.،.تم.

إنشاء
ذات. لشركة  األسا�سي  النظام 
مسؤولية محدودة.،.وخصائصها على.

النحو التالي:
 CEPHEI .: التسمية.

 : CONSULTING
الهدف.:.املشو5ة والتد5يب

شا5ع. .261: االجتماعي. املقر 

الدا5. .92 5قم. .9 الز5قطوني الطابق.
الشيضاء.املغرب

من تا5يخ. سنة ابتداء. .99 .: املدة.
تأسيسها النهائي.

الرأسمال االجتماعي.:.40.000,00 
د5هم

تبتدئ السنة. السنة االجتماعية:.

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في.
) .دجنبر.

الشركاء:
 (00 خديجة. سد5اتي  السيدة 

حصة
السيدة العثماني كوثر.00).حصة

السيدة بصري امال.00).حصة
غيتة. مومناني  تكناوتي  السيدة 

00).حصة
ما مجموعه.400.حصة

السيدة. تعيي2  تم  التسيير:.

تكناوتي مومناني غيتة مدير للشركة.
لفترة غير محدودة.

بالسجل. القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي. املركز  لدى  التجا5ي 

لالستثما5 والية الدا5 الشيضاء.سطات.

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.
السجل التجا5ي.701)17

(99I

GLOBE FIDUCIAIRE

ODIPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 
8) ، 00)20، الدا5 الشيضاء املغرب
ODIPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة, الطابق 0), الشقة 

5قم 17 ,الدا5 الشيضاء. 20000 الدا5 
الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 20(
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ODIPROM

اعمال. .- -.غرض الشركة بإيجاز:.

الشناء

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.77.زنقة.

الشقة. .,(0 الطابق. محمد سميحة,.

5قم.17.,الدا5 الشيضاء..20000.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الشعشاني. حسن  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تما5ة. .(0 شقة. .2 77 الوفاق عما5ة.

2000).تما5ة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الشعشاني. حسن  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

77 2.شقة.0)  تجزئة الوفاق عما5ة.

تما5ة.2000).تما5ة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17 20(

200I
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LE MONOPOLE

CHAK DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

القرا5ات. أحكام  بموجب 

يناير. بتا5يخ. 2. العادية  غير 

 CHAK شركة. شريك  قر5  .،202 

DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة. .

التقييد. 5قم  الوحيد  الشريك  ذات 

الحل. التجا5ي. ))146. السجل  في 

املسشق للشركة وعي2 السيد محمد.

سيكو2. للشركة  كمصفي  شاكر 

بمثابة مقر التصفية العنوا2 التالي:.

 2 الطابق. افا  املقاومة  شا5ع  .(47

الشقة.22.الدا5 الشيضاء.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير تحت 5قم.09 819

20(I

MEDJUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDJUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4 واد زيز 

شقة 7 الطابق   اكدال - أكدال 

الرياض املغرب

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66469

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MEDJUR

املرافقة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املعدات. كراء. و  بيع  شراء. ., الطشية.

الطشية و الطشية الجانبية

واد. .4 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

7.الطابق. .اكدال.-.أكدال. زيز شقة.
الرياض املغرب

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

5ابحي ليلى بصفته)ا). السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  شريكة  مسيرة 

9).م ج مكنا1. 5.8قم. االسماعيلية.
-.مكنا1 املغرب

محمادين. بوبكري  السيد)ة). .-

بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.

م ج. .(9 5قم. .8 تجزئة االسماعيلية.
مكنا1.-.مكنا1 املغرب

الغني. عشد  وشعيب  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  شريك  بصفته)ا).

.- مكنا1. املنصو5  تجزئة  . 72 ب:.
مكنا1 املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

5ابحي ليلى بصفته)ا). السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  شريكة  مسيرة 

9).م ج مكنا1. 5.8قم. االسماعيلية.
-.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  بتا5يخ. 24-02-202.
.(66469

202I

CABINET BADREDDINE

ALDOLAIMI CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة ) اقامة هني الشقة 

5قم ) ، 0، مراكش املغرب

ALDOLAIMI CONCEPT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي موطنة 

 «CHIFAA CONSEIL» لدى شركة

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد الكائنة ب 
زينيت بيزنيس سنطر زنقة مسلم 

تجزئة بوكا5 الطشق الثلث الشقة 5قم 

4) باب دكالة 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  677

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ALDOLAIMI CONCEPT

-.منعش. -.غرض الشركة بإيجاز:.

عقا5ي.

-.بيع مواد الشناء.بالتقسيط.

-.االستيراد و التصدير..

العمليات. جميع  العموم  وعلى  .-

املدنية،.التجا5ية،.املالية،.الصناعية.

ترتشط بصفة. التي قد  والعقا5ية 

مشاشرة أو غير مشاشرة بغرض الشركة.

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.

موطنة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

.«CHIFAA CONSEIL» شركة. لدى 

املحدودة. املسؤولية  ذات  الشركة 

ب. الكائنة  الوحيد  الشريك  ذات 

مسلم. زنقة  سنطر  بيزنيس  زينيت 

تجزئة بوكا5 الطشق الثلث الشقة 5قم.

4).باب دكالة.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الدليمي. ماجد  قايد  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحسنية اقامة االزهر.29.الشقة.7) 

40000.مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الدليمي. ماجد  قايد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 29 االزهر. اقامة  الحسنية  تجزئة 

الشقة.7) 40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.(  677
20 I

FA ADVISING EXPERTS SARL

2M DRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب 5قم 1)، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شا5ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

2M DRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املكتب 
5قم 4 عما5ة 1) الطابق 5قم 2 

شا5ع فلسطي2 تجزئة 5اتما 40000 
مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  789

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 2M تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

DRIVE

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املركشات بدو2 سائق

املكتب. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

5قم.4.عما5ة.1).الطابق 5قم.2.شا5ع.

فلسطي2 تجزئة 5اتما.40000.مراكش.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

مزين. امي  مصطفى  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 8(000 اص. فرا2  ادوشقرا  تدلي 

كلميم املغرب

سو�سي. مصطفى  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الشطر.

تامنصو5ت. .2(8 5قم. د  حرف  .8

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  د5ايف. 2م   -

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

5قم. املكتب  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

شا5ع. .2 5قم. الطابق  .(1 عما5ة. .4

فلسطي2 تجزئة 5اتما.40000.مراكش.

عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 

الدائم:. املمثل  .(  789 االقتضاء:.

مصطفى امي مزين.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مزين. امي  مصطفى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 تدلي ادوشقرا فرا2 اص.000)8 

كلميم املغرب

سو�سي. مصطفى  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 2(8 5قم. د  حرف  .8 الشطر. ب:.

تامنصو5ت.40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  789

204I

FINANCIAL OM BRIDGE

IVIV COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCIAL OM BRIDGE

 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV.ALLAL

 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC

IVIV COFFEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

أبواب مراكش ش 6) م-ج) عما5ة 

)6 املحل 5قم  0) 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(2229 

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 IVIV تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

COFFEE

مقهى و. غرض الشركة بإيجاز:. .-

مطعم

اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عما5ة. م-ج). .(6 أبواب مراكش ش.

)6.املحل 5قم. 0) 40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

املسكي2. أيت  حسن  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 40000  416 5قم. ب  املسيرة. .

مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املسكي2. أيت  حسن  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 40000  416 5قم. ب  املسيرة. . حي 

مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 يناير. . ( بتا5يخ.

.(2229 
201I

SECURIZINI SARL A.U

SECURIZINI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

SECURIZINI SARL A.U
5قم 8) عما5ة 04 ج ش )ا اقامة 
السعادة الحي املحمدي ، ، اغادير 

املغرب
SECURIZINI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 8) 
عما5ة 04 ج ش )ا اقامة السعادة 

الحي املحمدي - - اغادير املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4(62(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 أكتوبر. . ( في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 SECURIZINI ذات الشريك الوحيد.

مشلغ 5أسمالها.0.000).د5هم وعنوا2.

مقرها اإلجتماعي 5قم.8).عما5ة.04.ج.

)ا اقامة السعادة الحي املحمدي. ش.

اسشاب. .: اغادير املغرب نتيجة ل. .- .-

متعلقة بالوضع االقتصادي.

5قم. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحي. اسال2  اقامة  ا71).  عما5ة 

املحمدي.-.-.اغادير املغرب..

و عي2:

السيد)ة).حسن 5ضا و عنوانه)ا).

5قم. عما5ة ا71).اقامة اسال2 الحي.

املغرب. اغادير  .80080 املحمدي.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

نونبر. .22 بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.9406)).

206I

FLASH ECONOMIE

SAHER PHONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAHER PHONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ) زنقة 

عشد الكريم بنجلو2 عما5ة الشرف 

طابق ) 5قم )) 0000  فا1 -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

74979

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SAHER PHONE

-تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

أو. الثابت  الهاتف  اكسسوا5ات 

املحمول

-.عنوا2 املقر االجتماعي:. ).زنقة.

الشرف. عما5ة  بنجلو2  الكريم  عشد 

طابق.).5قم.)) 0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عزيز صاهر بصفته)ا).

تجزئة 5ياض. .10 والكائن عنوانه ب:.

عي2. طريق  .8 الشقة. ا  الياسمي2 

الشقف.0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عزيز صاهر بصفته)ا).

تجزئة. .10 مسير والكائن عنوانه ب:.

طريق. .8 الشقة. ا  الياسمي2  5ياض 

عي2 الشقف.0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .29 بتا5يخ.

.74979

207I

مكتب املحاسشة

Fond cash
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

شا5ع سيدي املنضري عما5ة )) 

الطابق 2 5قم 4 ، 000 9، تطوا2 

املغرب

Fond.cash شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

املحمدية 5قم 8 2 000 9 تطوا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 29 9

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.8) 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 Fond بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

cash

وسيط. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

تحويل االموال

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املحمدية 5قم.8 2 000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الشبيهي. مريم  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

صبرا 5قم.9  000 9.تطوا2 املغرب

امنكو5. سمية  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 2 اقامة سكينة 5قم. .7 5قم. الشرفاء.

000 9.نطوتن املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الشبيهي. مريم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تطوا2. .9 000   9 شا5ع صبرا 5قم.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

. 29 9

208I

إئتمانية الوفاء

LOCATION CHERKAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية الوفاء

شا5ع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب

LOCATION CHERKAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 9  

شا5ع   ما15 حي الخير سطات - 

26000 سطات املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.46(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. في. 2. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).ابراهيم باللطي.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .2.100

2.100.حصة لفائدة السيد.)ة).عشد.

القاد5 باللطي بتا5يخ. 2.يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .09 االبتدائية بسطات بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 202/ 1.

209I

ACSERIS.Expert-comptable

TRANSAC GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACSERIS.Expert-comptable

 Rue.Allal.Ben.Abdellah 20

 Rés.Yasmine.n°14 ، 90000،

TANGER.Maroc

TRANSAC GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق   

5قم 62 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 46(9

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TRANSAC GESTION

-.غرض الشركة بإيجاز:.•.املشاو5ة.

اإلدا5ية

خا5جية. بمصاد5  االستعانة  .•

للعمليات اإلدا5ية

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تطوا2 تجزئة إبن بطوطة الطابق.  

5قم.62 90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

عزوم. حسي2  السيد)ة). .-
 (7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
شا5ع ليتر ليل.90000.فرنسا فرنسا.

مخلوفي. أكيم  السيد)ة). .-
 42 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
دي. إقامة  ديتروي  ألكسند5  شا5ع 

فياكر شقة.7 90000.فرنسا فرنسا.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
عزوم. حسي2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فرنسا. .90000 ليل. ليتر  شا5ع  .(7

فرنسا.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 0.

.( 46(9

2(0I

cabinet.jdaini

Nesrin Food
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet.jdaini
 32BD.BIR.ANZARANE 1 ETAGE
 HAY.EL.HASSANI.BERKANE ،

63300، berkane.maroc
Nesrin.Food شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قطعة 5قم 
E2 6 تجزئة الليمو2 بركا2 00  6 

بركا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
89 1

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Nesrin.Food

*الشيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

والشراء.

*االستيراد و التصدير.

قطعة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بركا2. الليمو2  تجزئة  .E2 6 5قم.

00  6.بركا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5شيد. نبيل  ز5والي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.هولندا.

4 0).هولندا هولندا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

5شيد. نبيل  ز5والي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

هولندا.4 0).هولندا هولندا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.89 1

2((I

 ADIL.ANOIR.COMPTABILITE.&.TAX

SOLUTIONS SARL

NEW CASA ALPHA TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL.ANOIR.COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue.Mohammed.Slaoui.n
 44, Fès.Boite.Postale : 2255،

30000، Fès.Maroc
NEW CASA ALPHA TECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم الخطابي عما5ة بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني فا1 0000  
فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
71187

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.4) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 NEW بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 CASA ALPHA TECH
-.غرض الشركة بإيجاز:.)•.مقاول.
أعمال متنوعة..2•.التجا5ة واالستيراد.

والتصدير.
واألعمال. امليكانيكية  األعمال  .• 

املتنوعة.
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
عشد الكريم الخطابي عما5ة بن مو�سى.
  0000 الكواش الطابق الثاني فا1.

فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).صالح مكما5 بصفته)ا).
 7 بيروت. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 
  0000 فا1. .2 تجزئة زهيرة ألزهو5.

فا1 املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).صالح مكما5 بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.شا5ع بيروت.
7.تجزئة زهيرة ألزهو2.5.فا0000.1  

فا1 املغرب.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.71187
2(2I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

TIZI NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شا5ع محمد الخامس 5قم 4) 

الطابق االول الشقة 2 قصشة تادلة 
، 14  2، قصشة تادلة املغرب

TIZI NOUR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تيزي 
نتفطويت حي اكيك - 10) 2 

القصيشة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(9(7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .(0 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. .TIZI NOUR الشريك الوحيد.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

نتفطويت. تيزي  اإلجتماعي  مقرها 

10) 2.القصيشة املغرب. .- حي اكيك.
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نتيجة ل.:.التشطيب الكامل

لجميع أنشطة الشركة....
تيزي. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 2 (10 .- اكيك. حي  نتفطويت 

القصيشة املغرب..

و عي2:

و. نايترحو  اسماعيل  السيد)ة).

 (7 5قم. او5يشا2  تجزئة  عنوانه)ا).

كمصفي. املغرب  القصيشة  .2 (10

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

تيزي. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

نتفطويت حي اكيك القصيشة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. تادلة  بقصشة  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)2.

2( I

Mosfaki

MARYAMA AL MANARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARYAMA AL MANARA

19 شا5ع الز5قطوني 5قم 8) الطابق 

6 الدا5 الشيضاء ، 60 20، الدا5 

الشيضاء املغرب

MARYAMA AL MANARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 

محمد الز5قطوني طابق 6 5قم 8) 

60 20 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17261 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
MARYAMA AL MANARA

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.
املختلفه الشناء

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.19.شا5ع.
 (8 5قم. .6 الز5قطوني طابق. محمد 

60 20.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عمر اللويزي بصفته)ا).

ب:. عنوانه  والكائن  وحيد  شريك 

قلعة. .20400  01 5قم. .0( حي الهناء.
السراغنة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عمر اللويزي بصفته)ا).

الهناء. حي  مسير والكائن عنوانه ب:.

قلعة السراغنة. .20400  01 5قم. .0(
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.
.17261 

2(4I

شركة الحسيمة لالستشا5ات ش.م.م

 STE BLANCO NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا5ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE BLANCO NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع الدا5 
الشيضاء 5قم  )) امزو25 2000  

الحسيمة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(89
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BLANCO NEGOCE SARL
-مطعم. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

بثمن ثابت
-ممو2 الحفالت

-التجا5ة
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
امزو25. 5قم. )). الشيضاء. الدا5 

2000 .الحسيمة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:. 202.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
محمد. الزاكي  السيد)ة). .-
  6 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  2000 الحسيمة. امزو25  .24 زنقة.

الحسيمة املغرب
-.السيد)ة).الزاكي عماد بصفته)ا).
 20 زنقة. ب:. 0. عنوانه  والكائن 
الحسيمة. . 2000 امزو25 الحسيمة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

محمد. الزاكي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

الحسيمة. امزو25  .24 زنقة. . 6 ب:.
2000 .الحسيمة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.
.(89

2(1I

BTP CONSULTANTS

SAHARA GONET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة الوحدة بلوك D 5قم 178 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
SAHARA GONET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة بلوك 5Dقم 78) العيو2 

70000 العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4474 
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.)2 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SAHARA GONET
أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املتنوعة
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
العيو2. .(78 5Dقم. بلوك. الوكالة 

70000.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
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 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).جميلة باها بصفته)ا).

بوكراع. ازيك  ب:. عنوانه  والكائن 
العيو70000.2.العيو2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

ذات. «شركة  باها. جميلة  .-

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

باها. جميلة  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

5قم. املغرب  العيو2  باها  جميلة 

االقتضاء:. عند  التجا5ي  السجل 
 4474.املمثل الدائم:.جميلة باها.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).جميلة باها بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.جميلة باها.
جميلة باها العيو2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.4474 

2(6I

smaticomp

 PARAPHARMACIE LA
GIRONDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

smaticomp
 1 , زاوية شا5ع محمد الخامس 

و شا5ع املقاومة الطابق األول 
5قم 8 الدا5الشيضاء -، 00 20، 

casablanca.maroc
 PARAPHARMACIE LA

GIRONDE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 اوالد 
زيا2 املركز التجا5ي ابو ذهبي الطابق 

  5قم 94 22000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 127

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PARAPHARMACIE LA GIRONDE

-.غرض الشركة بإيجاز:.صيدلية.

وصالو2 تجميل

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.84.اوالد.

زيا2 املركز التجا5ي ابو ذهبي الطابق.
 .5قم.94 22000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).صفاء.تيوك بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.8 ).زنقة واد يكم.

زاوية. .2( شقة. طابق. . .2 أوه. د5ج 

زنقة الزيزفو22000.2.الدا5 الشيضاء.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).صفاء.تيوك بصفته)ا).

زنقة. .( 8 مسير والكائن عنوانه ب:.

 2( 2.طابق. .شقة. واد يكم د5ج أوه.
الدا5. .22000 الزيزفو2. زنقة  زاوية 

الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.17 127

2(7I

KAMAR BENOUNA

ESSANTE PHARMA ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE.CHARAM.ACHAYKH ،  4

20160، Casablanca.MAROC
ESSANTE PHARMA ش م م دات 
مساهم وحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املدينة 
 TR 102656 الخضراء بوسكو5ة

مشروع وا2 هيل محل 5قم   
82)27 بوسكو5ة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

819489
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 يونيو.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ESSANTE PHARMA.ش م م دات.

مساهم وحيد.
تشغيل. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

صيدلية.
-.تحضير االدوية املوصوفة طشيا.

و. االدوية  تسويق  بيع  حيازة  .-

املنتجات الصيدالنية و اغدية االلشا2.

و ضمادات طعام الحمية وملتزماته.

تقويم العضام و غيرها من االنشطة.
دات الصلة.

على. املدكو5ة  املنتجات  جميع  .-

من. .(7.4 املادة. في  ثانوية  اسا1 
قانو2 الصيدلية.

-.جميع االنشطة املساعدة لشراء.

استراد و بيع املنتجات الطشية و ششه.

داخل. اجراؤها  يمكن  التي  الطشية 
الصيدليات او االماكن املساعدة.

املدينة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
 TR (02616 بوسكو5ة. الخضراء.
مشروع وا2 هيل محل 5قم.  82)27 

بوسكو5ة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الصالحي. مما1  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسودة  بصفته)ا).

كاليفو5نيا. .8 تجزئة كا5دينا 5قم. ب:.
10)20.الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الصالحي. مما1  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

كاليفو5نيا. .8 تجزئة كا5دينا 5قم. ب:.
10)20.الدا5الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
.819489

2(8I

karama.conseil

STE CAPI COSMETIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
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ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب

STE CAPI COSMETIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1  تجزئة 

ملعب الخيل اقامة وليد محل ) 

فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7119(

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

CAPI COSMETIC

-.غرض الشركة بإيجاز:.بائع مواد.

التجميل

لوازم. و  مستحضرات  بائع 

الصيدلة

االستيراد و التصدير

  1 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تجزئة ملعب الخيل اقامة وليد محل.

).فا0000.1 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

فؤاد. الهوا5ي  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

فؤاد. الهوا5ي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.7119(

2(9I

karama.conseil

STE HMI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب
STE HMI NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6  مكاتب 
السالم شا5ع عشد العالي بنشقرو2 
الطابق الساد1 5قم 24 املدينة 

الجديدة فا1 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
7119 

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

HMI NEGOCE
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة و الشناء
بائع مواد الشناء

املتاجرة

  6 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
العالي. عشد  شا5ع  السالم  مكاتب 
 24 بنشقرو2 الطابق الساد1 5قم.
املدينة الجديدة فا0000.1 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99سنة سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مشكو5 عشد الحكيم. السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

مشكو5 عشد الحكيم. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.7119 

220I

أعمال الشناء.وإعادة التأهيل الهيد5وليكية

أعمال البناء وإعادة التأهيل 
الهيدروليكية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

أعمال الشناء وإعادة التأهيل 
الهيد5وليكية

41 شا5ع فرنسا شقة 8 اكدال 
الرباط ، 0، الرباط املغرب

أعمال الشناء وإعادة التأهيل 
الهيد5وليكية شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 41 شا5ع 

فرنسا شقة 8 أكدال الرباط - 
الرباط -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(6642(

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.أعمال.

الشناء.وإعادة التأهيل الهيد5وليكية

-.غرض الشركة بإيجاز:.الشناء.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.41.شا5ع.

فرنسا شقة.8.أكدال الرباط.-.الرباط.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
العسري. ابتسام  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

9).حي األمل القرية سال. جرادة 5قم.

000)).سال املغرب
-.السيد)ة).عشد الرحيم املوساوي.

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

أوالد سيدي بوعالم مكر1 الجديدة.

24000.الجديدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
العسري. ابتسام  السيد)ة). .-

مسير حر والكائن عنوانه. بصفته)ا).

األمل. حي  .(9 5قم. جرادة  زنقة  ب:.

القرية سال.000)).سال املغرب
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-.السيد)ة).عشد الرحيم املوساوي.

مسير حر والكائن عنوانه. بصفته)ا).

دوا5 أوالد سيدي بوعالم مكر1. ب:.
الجديدة.24000.الجديدة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.(6642(

22(I

NEOCOMPTADUNORD

JASOUTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE.ALGISERAS.IB.RAJAE 3

 ETAGE.N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

JASOUTEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوا2 ممر ) 
تجزئة 5قم 2) - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.7264(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(6 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).محمد 5مسيس.

السالوي.020.).حصة اجتماعية من.

أصل.000. .حصة لفائدة السيد.)ة).
ليلى برواك بتا5يخ.6).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .22 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.048 26.

222I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

MEN GROUP ZIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIARE POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL
 MASSIRA.IMM 63A.APPT

 07 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MEN GROUP ZIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اسول 
زنقة امسفح فند ق 5قم )) مكر5 
املحل 5قم 01 مراكش - 40000 

مراكش اململكة املغربية.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.22 8

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .06 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

يم. الكر  عشد  )ة). السيد. تفويت 

حصة اجتماعية من. .(70 العما5تي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .100 أصل.

يناير. .06 بتا5يخ. ي  صر  نا  ء. اسما.
.202 

عشدالرزاق. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .(60 منتوف.

)ة). حصة لفائدة السيد. .100 أصل.

يناير. .06 بتا5يخ. ي  صر  نا  ء. اسما.
.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .20 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.41087).

22 I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MAISON GERBARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV.DES.FAR.IMM.SAIDI
 BUREAU.FATH 2EME.ETAGE
 APPT.N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MAISON GERBARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 1 تجزئة 
  متجر 5قم 2 طريق عي2 الشقف - 

0000  املغرب فا1.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.6980(
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل. يناير. 202. . 0 املؤ5خ في.
ذات. شركة  .MAISON GERBARA
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي 1. مقرها  وعنوا2  د5هم 
عي2. طريق  .2 5قم. متجر  تجزئة. .
الشقف.-.0000 .املغرب فا1 نتيجة.

لعدم تحقيق الغرض اإلجتماعي..
و عي2:

و. الوغميري  بديعة  السيد)ة).

عنوانه)ا).إقامة سلمى.).شقة طريق.

املغرب. فا1  . 0000 الشقف. عي2 
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.0 .يناير. 202.وفي 1 تجزئة.

.- 2.طريق عي2 الشقف.  .متجر 5قم.
0000 .فا1 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.44 6.

224I

karama.conseil

MENUISERIE BH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب
MENUISERIE BH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك 1 
5قم 4  شا5ع عثما2 بن عفا2 فا1 

0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7162 

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MENUISERIE BH
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة و الشناء
املتاجرة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.بلوك 1.

4 .شا5ع عثما2 بن عفا2 فا1. 5قم.
0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

حمزة. الطويل  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

محمد. بشيش  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

حمزة. الطويل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

محمد. بشيش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.7162 

221I
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karama.conseil

CREMERIE FRERES DAIFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب

CREMERIE FRERES DAIFI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 92 تجزئة 

تغات 2 طريق مكنا1 فا1 0000  

فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71119

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

CREMERIE FRERES DAIFI

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقشدة

 92 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

طريق مكنا1 فا1. .2 تجزئة تغات.

0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99سنة سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ضيفي منير بصفته)ا).

  0000 فا1. ب:. عنوانه  والكائن 

فا1 املغرب

جمال. ضيفي  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

شرفة. ضيفي  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

خديجة. لعرج  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.71119

226I

karama.conseil

LUX WORD CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب
LUX WORD CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 49  

تجزئة هشة فا1 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
7116(

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LUX تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

WORD CAR
كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.49  

تجزئة هشة فا0000.1 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الحسني. القاد5ي  السيد)ة). .-

محمد بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.
فا0000.1 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

وصال. تميمي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.7116(

227I

AZER DECOR

AZER DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZER DECOR
لبرانص 2 تجزئة الياسمي2، قطعة 
46 مكر5 ، زنقة عريف علي 5قم 
6)– طنجة ، 0، طنجة املغرب
AZER DECOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي لبرانص 2 
تجزئة الياسمي2، قطعة 46 مكر5 

، زنقة عريف علي 5قم 6)– طنجة 

- طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2449

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 AZER اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.

DECOR

.- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

صناعة اإلشها5 والديكو5 على جميع.

والفوالذ. الخشب  مثل  الدعامات 

والحديد وغيرها.

أنواع. جميع  وتصدير  استيراد  .-

الشضائع.،

-.شراء.وبيع مساحات إعالنية.،

الهوية. .، الجرافيكي. التصميم  .-

املرئية.،.الشعا5.،.التغليف.،.النشر.،

واملراقشة. والتنفيذ  الالفتات  .-

الفنية.،

على. والحصول  وبحث  د5اسة  .-

وتنفيذ كافة األعمال اإلعالنية وجميع.

للمقاولي2. الخاضعة  املستلزمات 

العموميي2 أو الخاصي2.

-.املشا5كة بأي وسيلة وبأي شكل.

من األشكال.،.في أي عمل أو شركة لها.

غرض مماثل أو ذي صلة.

لبرانص. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

46.مكر5. 2.تجزئة الياسمي2،.قطعة.

طنجة. .–(6 زنقة عريف علي 5قم. .،

-.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

  0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

  00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ز5ياح أيوب بصفته)ا).

تجزئة. .2 لبرانص. والكائن عنوانه ب:.

زنقة. .، مكر5. .46 قطعة. الياسمي2،.

 90000 6)–.طنجة. عريف علي 5قم.

طنجة النغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).أيوب ز5ياح بصفته)ا).

 2 لبرانص. مسير والكائن عنوانه ب:.

مكر5. .46 قطعة. الياسمي2،. تجزئة 

طنجة. .–(6 زنقة عريف علي 5قم. .،

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.2449

228I

20(9

رياض مرينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة.

20(9

rabat.maroc ،40000 ، املغرب

5ياض مرينا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي محل 5قم 

) حزمة 408) حي الوفاق - 0000) 

تما5ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.779 (

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.4).نونبر.2022.تمت إضافة.

إلى نشاط الشركة. التالية  األنشطة 

الحالي.:

أعمال الهندسة املدنية واألشغال.

العامة وجميع الحرف وأعمال الشناء.
واملتنوعة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

يناير. .04 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.077)).

229I

20(9

رياض مرينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

20(9
rabat.maroc ،40000 ، املغرب

5ياض مرينا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم 
) حزمة 5قم 408) حي الوفاق تما5ة 

- 00000) تما5ة املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.779 (

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .2022 نونبر. .(4 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .(.100.000»
 2.000.000» إلى. د5هم». .CAPITAL»
د5هم».عن طريق.:.إدماج احتياطي أو.
أ5باح أو عالوات إصدا5 في 5أ1 املال.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .04 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.077)).

2 0I

FIDUCIAIRE

شركة برك أوطو الوزن التقيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE.DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
شركة برك أوطو الوز2 التقيل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 77 شا5ع 

املقاومة حي الفتح 21000 خريشكة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

8091

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

شركة. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

برك أوطو الوز2 التقيل

-.غرض الشركة بإيجاز:.التصدير.

قطاع. جميع  وبيع  شراء. واإلستيراد 

ميكانيك. النقل  لوسائل  الغيا5 

السيا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.77.شا5ع.

املقاومة حي الفتح.21000.خريشكة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الكريم. عشد  الفايد  السيد)ة). .-

 1 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الطابق. الحسينية  السوق  ودادية 

االول.21000.خريشكة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الكريم. عشد  الفايد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

ودادية السوق الحسينية الطابق. .1

االول.21000.خريشكة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.8091

2 (I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

NGX CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

4)2 شا5ع إبن سينا ، 0)202، الدا5 

الشيضاء املغرب

NGX CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4)2 شا5ع 

إبن سينا 0)202 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

162289

 28 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 أكتوبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 NGX بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

CONSULTING

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستعانة.

املتعلقة. للخدمات  بمصاد5 خا5جية 

بأعمال النقل إلى الخا5ج

 2(4 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع إبن سينا.0)202.الدا5 الشيضاء.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

العاطي. عشد  القوقي  السيد)ة). .-
 N°109.:بصفته)ا).والكائن عنوانه ب
Rue. Paul. Doumer. 78510. Triel-

sur-Seine.France
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
العاطي. عشد  القوقي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 N°109.Rue.Paul.Doumer.78510

Triel-sur-Seine.France
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 نونبر. .(4 بتا5يخ.

.162289
2 2I

BT CONSEIL

TAAOUNIYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

BT CONSEIL
 Espace.maarif.Rue.abouishak.al
 marouni.angle.bd.roudanie.etg
4 N° 12، 20000، CASA.MAROC
TAAOUNIYA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Bd وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 Mohamed.V.Rue 4 N°08- - -
.Settat.Maroc

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 99
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تم. يناير. 202. في. 2. املؤ5خ 
قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL» أي من. د5هم». .90.000»

عن. د5هم». .(.(00.000» إلى. د5هم».

أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(7 االبتدائية بسطات بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 70/2.

2  I

 SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE ET

D’AMENAGEMENT SCGA

NEGOCE MULTIPRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NEGOCE MULTIPRO

 AVENUE.HASSAN 2 RESIDENCE

 IFRANE.MAGASIN.N° 9 RABAT

، 0، RABAT.MAROC

NEGOCE MULTIPRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن الثاني اقامة افرا2 مخز2 

5قم 9 الرباط - - الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.( 1267

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. املؤ5خ في. 0.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

افرا2. اقامة  الثاني  الحسن  «شا5ع 

الرباط. .- .- الرباط. .9 5قم. مخز2 

شا5ع. .(2047 «5قم. إلى. املغرب».

الفتح مخز2. مسجد  .1 املسيرة امل.

.- .- الرباط. املنصو5  يعقوب  .2 5قم.

الرباط املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.411  ).

2 4I

LMT AUDITING

 KEY MANAGEMENT
 SERVICES CONSULTING -

KMSC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
LMT AUDITING

شا5ع محمد الخامس - مركز مكاتب 
 MOHAMED محمد الخامس
OFFICES.CENTER 5 عما5ة أ 

الطابق 6 شقة )60 ، 20000، الدا5 
الشيضاء املغرب

 KEY MANAGEMENT SERVICES
 CONSULTING - KMSC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد  ، الطابق1 
الرقم 22 , 20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 76 

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 KEY تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
 MANAGEMENT SERVICES

CONSULTING - KMSC
خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-
والرقابة. واإلدا5ة  االستشا5ات 

الداخلية والتدقيق
التكوين املستمر

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الطابق1  شهرزاد. ،. إقامة  سمية،.

الرقم.22 , 20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

الشركاء. حول  بيانات  .- .
)األشخاص الطشيعيو2):.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):

 KEY BUSINESS SERVICES  -
 CONSULTING.–.KBS.Consulting
املحدودة». املسؤولية  ذات  «شركة 
بصفتها والكائن مقرها اإلجتماعي ب:.
اقامة بالي زنقة ابن خلدو2 الطابق.) 
بن عرو1 تونس. .0000  (4 5قم ب.
5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.
جياللي. بن  املعز  الدائم:. املمثل  .-

التون�سي
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:
جياللي. بن  املعز  السيد)ة). .-
والكائن. مسير  بصفته)ا). التون�سي 
بن. .0000 عرو1. بن  ب:. عنوانه 

عرو1 تونس
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 76 
2 1I

النملي عشد العزيز

STE STUDY MILLINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

النملي عشد العزيز
مكاتب 5ياض السالم تجزئة املطاحن 

االد5يسية شا5ع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكتب 6) ، 0000 ، فا1 

املغرب
STE STUDY MILLINIUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي هبري 

إيموزا5 كند5 - - صفرو املغرب 
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 79 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. في. 0. املؤ5خ 
املصادقة على.:

شاكر. صفاء. )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

100.حصة لفائدة السيد.)ة).محمد.

الصفاوي بتا5يخ. 0.فبراير. 202.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .2( بتا5يخ. االبتدائية بصفرو 
 202.تحت 5قم. 481/202.

2 6I

FICODEC SARL

 METBOUE TRAVAUX ET
PROSPECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

0000 ، فا1 املغرب
 METBOUE TRAVAUX ET
PROSPECTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم   
عما5ة 00) تجزئة موالي اد5يس واد 

فا1 - فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
71181

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 METBOUE TRAVAUX ET

PROSPECTION
*5جل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اعمال.)وكالة عقا5ية)
5قم.   االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
00).تجزئة موالي اد5يس واد. عما5ة.

فا1.-.فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
امي2. محمد  مطشوع  السيد)ة). .-
 (7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
ها5و2. عي2  مبروكة  حي  .7 زنقة.

0000 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
امي2. محمد  مطشوع  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي مبروكة عي2 ها5و2. .7 زنقة. .(7

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.71181

2 7I

مكتب االستاد عادل النو5ي موثق

MERAMAL PROMO-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب االستاد عادل النو5ي موثق
9)) شا5ع عشد املومن الطابق 

السابع شقة 12- 1 الدا5الشيضاء ، 
20042، الدا5الشيضاء املغرب

 MERAMAL PROMO-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 GH 2 17 الدا5الشيضاء التقدم
الطابق الثاني سيدي البرنو�سي - 

0)206 الدا5الشيضاء املغرب .
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.101(19

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .02 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

العمري. مريم  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000

فبراير. .02 بتا5يخ. العمري  سليما2 
.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860211.

2 8I

EL MARSA CONSEIL

SAFTY FIRST TRAININGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القد1 شا5ع الشعت ، 70000، 

العيو2 املغرب
SAFTY FIRST TRAININGS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي ولي 
العهد زنقة 8 5قم 0) 70000 

العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44771
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 SAFTY.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

FIRST TRAININGS
التد5يب. -.غرض الشركة بإيجاز:.
ملعدات. واملشيعات  واملشتريات 
اإلسعافات األولية.،.دش اإلسعافات.
األولية.،.التثبيت الطبي وششه الطبي.
.، األولية. اإلسعافات  مجموعات  .،
تنظيم. أجهزة  على  التد5يب  أدوات 
لالستهالك. القابلة  القلب  ضربات 
وإكسسوا5ات مزيل الرجفا2.،.الرش.

الكيميائي.،.الضاغط الصد5ي.
حي ولي. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
العهد زنقة.5.8قم.0) 70000.العيو2.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الطواش. يونس  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.القد1.
 70000 تازة. .67 5قم. .7 مجموعة. .2

العيو2 املغرب
ملرابط. حمودي  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 02 حي الوحدة. .2 4 بئر جديد 5قم.

70000.العيو2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الطواش. يونس  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تازة. .67 5قم. .7 مجموعة. .2 القد1.

70000.العيو2 املغرب
ملرابط. حمودي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع بئر جديد 5قم.4 2.حي الوحدة.

02 70000.العيو2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.44771
2 9I

LEADER NEW TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE

 LEADER NEW
 TECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE
إعال2 متعدد القرا5ات

 LEADER NEW TECHNOLOGIE
ET INDUSTRIE

2(6ZONE INDUSTRIELLE SUD-
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 OUST ، 1200، MOHAMMEDIA

MAROC

 LEADER NEW TECHNOLOGIE

ET INDUSTRIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 6)2 

املنطقة الصناعية الغربية املحمدية 

 (200

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(22((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.22.نونبر.)202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تفويت حصص:السيدة طوبي سعاد.

تمتلكها. التي  سهم  .(6.000 تفوت.

 LEADER NEW» شركة. داخل 

.«TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE

 SOMARISS .» شركة. لصالح 

INVEST»،.املمتلة من طرف السيدة.

:.طوبي سعاد التي تقشل.6.000).سهم.

،بمعدل.00).د5هم لكل سهم..نتيجة.

7.من. 6.و. لذلك.،.تم تعديل املادتي2.

النظام األسا�سي:

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

 (.600.000.00 املال. 5أ1  يشلغ 

سهم مكتتب. د5هم مقسم إلى600).

بالكامل. للسهم  د5هم  .(00.00 فيها.

ومدفوع بالكامل ومخصص للشريك.

 SOMARISS:وهي مساهماته  بنسشة 

السيدة. ممتلة من طرف  .«INVEST

ما. أي  سهم  .(600 سعاد. :طوبي 

مجموعه:.600).سهم

على. ينص  الذي  .:6 5قم. بند 

بتقديم. التالي  الشريك  يقوم  مايلي:.

 SOMARISS املساهمات نقًدا وهي:».

INVEST».ممتل من طرف السيدة.:.

طوبي سعاد.600.000.00.).د5هم.

 (.600.000.00 مجموعه:. ما  أي 

د5هم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.8).يناير.

2022.تحت 5قم.76.

240I

SERVICE COMPTABLE

 EL FARROUJ IMPORT

EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVICE COMPTABLE

 AL.ALYA.route.principale

 taouima.N° 74 arrid.nador ،

62020، الناظو5 املغرب

 EL FARROUJ IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

امسيفا براقة 5قم 61) الناظو5 

62020 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21261

 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 FARROUJ IMPORT EXPORT

SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.

والتصدير واألعمال املختلفة

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الناظو5. .(61 5قم. براقة  امسيفا 

62020.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الفروج. لحسن  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  شريك  بصفته)ا).

5قم. براقة  امسيفا  حي  ب:. عنوانه 
61).الناظو62020.5.الناظو5 املغرب
الفروج. انس  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الناظو5. .(61 حي امسيفا براقة 5قم.

62020.الناظو5 املغرب
الفروج. هاجر  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الناظو5. .(61 حي امسيفا براقة 5قم.

62020.الناظو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الفروج. لحسن  السيد)ة). .-
بصفته)ا).QUALITE.والكائن عنوانه.
 (61 5قم. براقة  امسيفا  حي  ب:.

الناظو62020.5.الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.21261
24(I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

NAJMA PNEUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99  الطابق 2 مكتب 1 تجزئة جنة 
الزيتو2 ) بنسودة فا1 ، 0000 ، 

فا1 املغرب
NAJMA PNEUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )40 
تجزئة جنة الزيتو2 محل ) بنسودة 

فا1 - 0000  فا1 املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4018(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(7 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

املجيد. عشد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 غفو5.

أصل.000.).حصة لفائدة السيد.)ة).

نبيل غفو5 بتا5يخ.7).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.611.

242I

CABINET ESSADKIA

KARAM FITNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd.bir.anzarane.n°40 bd.bir

 anzarane.n° 40، 65450، taourirt

maroc

KARAM FITNESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول شا5ع الوحدة 5قم 02 العيو2 

سيدي ملوك 61410 العيو2 سيدي 

ملوك -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(661

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 KARAM FITNESS

-.غرض الشركة بإيجاز:.األنشطة.

الرياضية الترفيهية والترويحية
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الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

العيو2. .02 االول شا5ع الوحدة 5قم.

سيدي ملوك.61410.العيو2 سيدي.
ملوك.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

كرام. خديجة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
القد1.)5.0قم. 8).العيو61410.2 

العيو2 املغرب
ومليذي. محمد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
02.العيو2. بوكديم زنقةالوحدة 5قم.

61410.العيو2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
كرام. خديجة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العيو2. 5قم. 8). .0( تجزئة القد1.

61410.العيو2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(661
24 I

IFCG CONSULTING SARL

إكسترا جاردان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

IFCG CONSULTING SARL
 24BIS.LOT.KADIRI.BP.N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

إكسترا جا5دا2 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 277 لوت 
قديري الطابق) برشيد - 00)26 

برشيد املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(464(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. .(4 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد إكسترا جا5دا2 مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

قديري. لوت  .277 اإلجتماعي. مقرها 

برشيد. .26(00 .- برشيد. الطابق).
املغرب نتيجة ل.:.استثما5 فاشل.

و حدد مقر التصفية ب.277.لوت.
 26(00 .- برشيد. .( الطابق. قديري 

برشيد املغرب...
و عي2:

و. اونيها  الواحد  عشد  السيد)ة).

إميلشيل. بوتغشلوت  قصر  عنوانه)ا).

املغرب. ميدلت  إميلشيل  .1240 
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .27 بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 
2022.تحت 5قم.99 ).

244I

كومافيد

SOCIETE EURO SAMI SARL/
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

كومافيد
0) شا5ع عشد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIETE EURO SAMI SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 
5واق تجزئة تنمية تقدم - 60000 

وجدة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 7 27

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 SOCIETE EURO الوحيد. الشريك 
5أسمالها. مشلغ  .SAMI SARL/AU
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
اإلجتماعي.8).زنقة 5واق تجزئة تنمية.
60000.وجدة املغرب نتيجة. .- تقدم.
ل.:.عدم قيام الشركة باألهداف التي.

أسست من أجلها.
8).زنقة. و حدد مقر التصفية ب.
 60000 .- تقدم. تنمية  تجزئة  5واق 

وجدة املغرب..
و عي2:

و. نكروز  الحسن  السيد)ة).
 CL RAPHAEL (2 CP 2 B.(عنوانه)ا
 LINRES JEAN ESPPAGNE 60000

وجدة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.8).زنقة.

5واق تجزئة تنمية تقدم
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. .24 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2424.
241I

smaticomp

SALUS SAFETY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

smaticomp
 1 , زاوية شا5ع محمد الخامس 

و شا5ع املقاومة الطابق األول 
5قم 8 الدا5الشيضاء -، 00 20، 

casablanca.maroc
SALUS SAFETY SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 97) زاوية 
شا5ع الزقطوني و زنقة شالة ب 5قم 

9 - 22000 الدا5 الشيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4870 9

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 SALUS الوحيد. الشريك  ذات 
5أسمالها. مشلغ  .SAFETY SERVICES
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(.000.000
اإلجتماعي.97).زاوية شا5ع الزقطوني.
و زنقة شالة ب 5قم.9 - 22000.الدا5.
عجز. .: ل. نتيجة  املغرب  الشيضاء.

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب.97).زاوية.
شا5ع الزقطوني و زنقة شالة ب 5قم.

9 - 22000.الدا5 الشيضاء.املغرب..
و عي2:

عشد الحكيم الروصافي. السيد)ة).
 1 الشقة. الرقم70). عنوانه)ا). و 
عما5ة شكيطو شا5ع محمد الخامس.
24000.الجديدة املغرب كمصفي.)ة).

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819191.
246I

KAMAR BENOUNA

ERENEW FINANCE ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE.CHARAM.ACHAYKH ،  4

20160، Casablanca.MAROC
ERENEW FINANCE ش م م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 

5امي زنقة سبتة الطابق الثاني 
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مكتب 5قم 8 - 00)20 الدا5الشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1(1009

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. يناير. 202. .02 املؤ5خ في.

املقر االجتماعي الحالي للشركة من.«7 

اقامة 5امي زنقة سبتة الطابق الثاني.

مكتب 5قم.8 - 00)20.الدا5الشيضاء.

املسيرة. شا5ع  .28(» إلى. املغرب».

الطابق الثاني الشقة 5قم. الخضراء.

1 - 20000.الدا5الشيضاء.املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. )  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.1)8184.

247I

STE FIDARAIL

زياني اغشيطيكتيغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDARAIL

 Rue.Ibn.Rochd.Imm.Baraka

 Appt.Nr 2 ، 60000، OUJDA

MAROC

زياني اغشيطيكتيغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع ابن 
5شد بلوك ب عما5ة ا 22 السوق 

املغطى وجدة 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4014(

 21 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  .2020 دجنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

زياني. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
اغشيطيكتيغ

-.غرض الشركة بإيجاز:.الهندسة.
املعما5ية.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ابن 5شد بلوك ب عما5ة ا.22.السوق.
املغطى وجدة.60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).اد5يس زياني بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.حي العرفا2 شا5ع.
 60000 وجدة. .22 5قم. .( الوفاق.

وجدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
ذات. «شركة  زياني. اد5يس  .-
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».
شا5ع ابن 5شد بلوك. اإلجتماعي ب:.
السوق املغطى وجدة. .22 ب عما5ة ا.
السجل. 5قم  املغرب  وجدة  .60000
 4014( االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.اد5يس الزياني.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).اد5يس زياني بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.حي العرفا2.
شا5ع الوفاق.).5قم.22.وجدة.60000 

وجدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .06 بتا5يخ.

.4014(

248I

MOHAMED SAFRIOUI

ASSURANCES PLAN B.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME.ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

.ASSURANCES PLAN B شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عدد 27 

طابق ) بلوك ) أنفا بال1 - 20000 

الدا5 الشيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

17(641

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. إعداد  تم  يناير. 202. .26

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

.: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

.ASSURANCES PLAN B.

وسيط. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

التأمي2.

 27 عدد. .: عنوا2 املقر االجتماعي.

 20000 .- ).أنفا بال1. ).بلوك. طابق.

الدا5 الشيضاء.اململكة املغربية.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (0.000 الشركة:. 5أسمال  مشلغ 

د5هم،.مقسم كالتالي:

.: النقاوي. الوهاب  عشد  السيدة 

د5هم. .(0.000 بقيمة. حصة  .(00

للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

النقاوي. الوهاب  عشد  السيدة 

مسكن. وهرا2  شا5ع  .(( عنوانه)ا).

موالي اد5يس الطابق.) 20000.الدا5.
الشيضاء.اململكة املغربية.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .
ومواطن مسيري الشركة:

النقاوي. الوهاب  عشد  السيد 

مسكن. وهرا2  شا5ع  .(( عنوانه)ا).

موالي اد5يس الطابق.) 20000.الدا5.
الشيضاء.اململكة املغربية

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.81808.

249I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

SMART STAR RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan.II & Malik.Ibn

 Morhil, Imm. LA.TULIPE.A6
Larache، 92000، Larache.Maroc
SMART STAR RENT CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعشا2 2، إقامة بوشرى الطابق   
5قم 6 92000 العرائش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
7 9(

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SMART STAR RENT CAR
كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
إقامة بوشرى الطابق.   .،2 شعشا2.

5قم.6 92000.العرائش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
100.000.د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الترابي. املجيد  عشد  السيد)ة). .-
جنا2. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

كاسطييل.92000.العرائش املغرب
الغزاوي. مخلص  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.تراكونا.

).تراكونا إسشانيا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الترابي. املجيد  عشد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العرائش. .92000 اجنا2 كاسطيييل.

املغرب
الغندو5. أسامة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العرائش. .92000 كاسطييل. اجنا2 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.7 9(
210I

مستأمنة فيسكاكوم

TRANS LE LAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم
5قم 21، زنقة املستشفى، ، 10 21، 

وادي زم املغرب
TRANS LE LAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 ايت 
عشدالسالم اوالد فنا2 السماعلة 

10 21 وادي زم -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(40(

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TRANS LE LAC
نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املسافرين بسيا5ة االجرة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 ايت.
السماعلة. فنا2  اوالد  عشدالسالم 

10 21.وادي زم.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

دحو. د5وا1  السيد)ة). .-
 (( ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة.1).حي املصلي القديمة.10 21 

وادي زم املغرب
بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).د5وا1 دحو بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.)).زنقة.1) 
حي املصلي القديمة.10 21.وادي زم.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(40(
21(I

kdmcompta

ESPABUILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

kdmcompta

شا5ع ابن 5شد عما5ة العلج 5قم 1/1 

، 60000، وجدة املغرب

ESPABUILD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

الد5فوفي عما5ة الدوحي الطابق ) 

الشقة 2 - وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 740 

 06 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

أبريل.)202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ESPABUILD

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.17.شا5ع.

 ( الطابق. الدوحي  عما5ة  الد5فوفي 

الشقة.2.-.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحمداني. محمد  السيد)ة). .-

ظهر. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

5قم. .17 املحلة تجزئة السالم زنقة أ.

20.وجدة.60000.وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحمداني. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 17 ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة أ.
5قم.20.وجدة.60000.وجدة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .202( ماي. .27 بتا5يخ.

. 740 

212I

FORMAFID CONSEIL

LOCARA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD.LARBI

 LOUADI.ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

LOCARA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 276 شا5ع 

ابن تاشفي2 الطابق الثالث 20170 

الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 86 

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

LOCARA IMMO

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي

اشغال مختلفة او للشناء

 276 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الثالث. الطابق  تاشفي2  ابن  شا5ع 

20170.الدا5 الشيضاء.-
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الحامدي. مراد  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
فيرونا. بونيفلصيو  سا2  بيرا5ولو 

7047 .فيرونا إيطاليا
-.السيد)ة).عشد الرزاق الحامدي.
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 26210 6).البروج. الشكاكشة الزنقة.

البروج املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الحامدي. مراد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة بيرا5ولو سا2 بونيفلصيو فيرونا.

7047 .فيرونا إيطاليا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 86 
21 I

MBGA

BIO GREEN FOUND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD.ZERKTOUNI.N

 275 BD.ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

BIO GREEN FOUND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
5شيد زنقة إنيفافن - الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 877

في. 2  مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 BIO تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

GREEN FOUND

إدا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املز5عة

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

موالي 5شيد زنقة إنيفافن.-.الداخلة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).أمي2 لشرف بصفته)ا).

تجزئة. .8 فيال. ب:. عنوانه  والكائن 

االخوين.24000.الجديدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).أمي2 لشرف بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.فيال.8.تجزئة.

االخوين.24000.الجديدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .08 بتا5يخ.

.2 877

214I

HOWARAFISC

STE SESS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOWARAFISC

شا5ع الحسن االول مجموعة 8 حي 

النهضة الكبرى اوالدتايمة ، 10  8، 

اوالد تايمة املغرب

STE SESS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي كمال 

الدين ) شا5ع املختا5 السو�سي 5قم 

69 اوالد تايمة 10  8 اوالد تايمة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

9 99

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

SESS TRAVAUX

بيع. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

واآلالت. التجهيزات  وتوزيع  وشراء.

الكهربائية

-.بيع وتركيب األلواح الشمسية..

-مقاول في األشغال املختلفة..

-التجا5ة بصفة عامة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي كمال.

شا5ع املختا5 السو�سي 5قم. .( الدين.

69.اوالد تايمة.10  8.اوالد تايمة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الساف. خالد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
كمال الدين.).شا5ع املختا5 السو�سي.
اوالد. .8  10 تايمة. اوالد  .69 5قم.

تايمة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الساف. خالد  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
شا5ع املختا5. .( حي كمال الدين. ب:.
السو�سي 5قم.69.اوالد تايمة.10  8 

اوالد تايمة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.9 99
211I

LE MONOPOLE

 CNGR Morocco New
Energy Technology

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CNGR.Morocco.New.التسمية
 Energy.Technology

*.الهدف.:.تجا5ة واستيراد وتصدير.
املنتجات املختلفة.

االعمال. مركز  االجتماعي:. املقر  .*

شا5ع. .، أنفا بليس. .2 الشرق الطابق.

الدا5. .، دياب. عي2  .، الكو5نيش.
الشيضاء.

*.املدة.:.99.سنة ابتداء.من تا5يخ.
تأسيسها النهائي.

*.الرأسمال االجتماعي.:.الرأسمال.
االجتماعي.0000000.00).د5هم،.

تبتدئ. .: االجتماعية. السنة  .*

يناير. فاتح  من  االجتماعية  السنة 
وتنتهي في.) .دجنبر.
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تم تعيي2 السيد تا2. .: التسيير. .*

مو.،.مواليد في. 0 /996)/)2.،.من.

جواز. وحامل  .، الصينية. الجنسية 

في. واملقيم  .،E10(979(9 السفر.

الصي2.،.مديًرا قانونًيا للشركة لفترة.

غير محدودة.

بالسجل. القانوني  اإليداع  تم  .-

التجا5ية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

بالدا5 الشيضاء،.تحت 5قم.9) 172

ملخص قصد النشر

216I

D.&.S.COM

أدفنتو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D & S.COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE.YOUSSEF 3 M1

 HAY.MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

أدفنتو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

ماجو5يل عما5ة ج  5قم   

القد1 سيدي البرنو�سي 20600 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 7 1

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.أدفنتو

-.غرض الشركة بإيجاز:.املتاجرة

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
5قم.   ج . عما5ة  ماجو5يل  إقامة 

 20600 البرنو�سي. سيدي  القد1 

الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الشيضاوي. سميرة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سيدي. 5قم22. الشيضاء. العالية 

الدا5. .29672 مليل. تيط  حجاج 

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الشيضاوي. سميرة  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

5قم22  الشيضاء. العالية  تجزئة  ب:.

 29672 مليل. تيط  حجاج  سيدي 

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 7 1

217I

LE MONOPOLE

GREEN BERRY SQUARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GREEN BERRY تأسيس شركة 

 SQUARE

ذات املسؤولية املحدودة وعنوا2

مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد املومن 

زنقة سومية الطابق التاني الرقم 4 

النخيل ، الدا5 الشيضاء 

 املغرب 

ذات شريك واحد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 14270(

في. مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو2. إعداد  تم  .2022 أبريل. .01

واحد. شريك  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات املسؤولية املحدودة التالية:.

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

شريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

عن. متشوعة  الشركة  تسمية 

 GREEN.:اإلقتضاء.بمختصر تسميتها

 BERRY SQUARE

مطو5. بإيجاز  الشركة  غرض  .:

عقا5ات

عشد. شا5ع  اإلجتماعي  مقرها 

التاني. الطابق  سومية  زنقة  املومن 

الشيضاء. الدا5  .، النخيل. .4 الرقم.

املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم مقسم كالتالي.:.

الفياللي حرير أيوب.:.00).حصة

بقيمة.00.000).د5هم.

والعائلية. الشخصية  األسماء.

وصفات ومواطن

 2 :الساملية. أيوب. حرير  الفياللي 

زنقة.) .إقامة5.4قم.7.الدا5 الشيضاء.

املغرب

العائليةو. و  الشخصية  األسماء.

مواطن مسيري الشركة.

 2 :الساملية. أيوب. حرير  الفياللي 

زنقة.) .إقامة5.4قم.7.الدا5 الشيضاء.

املغرب

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

2/01/2022).تحت 5قم.0)9 82.

218I

ديوا2 األستاذ صالح تويجر

GOLD APPART SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا2 األستاذ صالح تويجر

كريسطال -  الطابق السفلي، ب 

06، شا5ع سيدي محمد بن عشد هللا 

، 00)20، الدا5 الشيضاء املغرب

GOLD APPART SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

ابن عادل اقامة دا5 الراجي الطابق 

الثاني بو5كو2 الدا5الشيضاء 20040 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

16180(

في. مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تقر5 تأسيس شركة. .2022 نونبر. .02

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 GOLD.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

APPART SARLAU

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستثما5.

والعقا5ي. السياحي  املجال  في 

شراء. والدولية  الوطنية  واملعامالت 

اي عقا5 مشنى اوغير مشني بسند ملكية.

أو بدونه وساطة في املعامالت املنقولة.

أو العقا5ية.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.9).زنقة.

الطابق. الراجي  اقامة دا5  ابن عادل 

 20040 الثاني بو5كو2 الدا5الشيضاء.

الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لرجاني. مصطفى  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اسحاق. ابو  زنقة  .84 الدا5بيضاء.

 20(00 املعا5يف. .9 شقة. املا5وني 

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

لرجاني. مصطفى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اسحاق. ابو  زنقة  .84 الدا5الشيضاء.

 20(00 املعا5يف. .9 شقة. املا5وني 

الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .20 بتا5يخ.

.16180(

219I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

COMPTOIR AL YOUSR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE.ABOU.TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV.DES.F.A.R.BUREAU.N°.12

FES ، 30000، FES.MAROC

COMPTOIR AL YOUSR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 

5قم 1، تجزئة البردعي 5قم 61 ب، 

بنسودة فا1 - فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71199

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

COMPTOIR AL YOUSR

تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

و عقاقير. بالتقسيط للوازم الكهرباء.

أشغال. و  املختلفة  األشغال  الشناء،.

الشناء،.اإلستراد و التصدير

متجر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ب،. .61 البردعي 5قم. تجزئة  .،1 5قم.

بنسودة فا1.-.فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

حصص نقدية بإسم السيدة ممتاز.

5شيدة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ممتاز. 5شيدة  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السكنية. التضامن  تجزئة  .21(

  0000 األندلس عي2 الشقف فا1.

فا1 اململكة املغربية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مالكي. املالك  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة التضامن السكنية. .21( 5قم.

  0000 األندلس عي2 الشقف فا1.

فا1 اململكة املغربية
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.71199

260I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

SEEK TAGHDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP.N° 11 RUE.IMM 9 RAHAL

 MESKINI.VN.FES ، 30000، FES

MAROC

SEEK TAGHDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : عما5ة )2 

طابق 1 مكتب 6  حي عشد الكريم 

الخطابي فا1 - 0000  فا1 

املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.6 98(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 أكتوبر. .(2 في. املؤ5خ 

ذات. شركة  .SEEK TAGHDA حل.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

عما5ة.)2.طابق.1.مكتب.6 .حي عشد.

الكريم الخطابي فا1.-.0000 .فا1.

املغرب نتيجة لعجز املالي..

و عي2:

و. الخاوى  يوسف  السيد)ة).

عنوانه)ا).7 7.تجزئة البركة شقة.09 

طابق. 0.طريق سيدي احرازم فا1.

)ة). كمصفي. املغرب  فا1  . 0000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.09.فبراير. 202.وفي عما5ة.)2 

الكريم. حي عشد  . 6 مكتب. .1 طابق.

الخطابي فا1.-.0000 .فا1 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

نونبر. .08 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.1)60.

26(I

CABINET.DAMI.&.ASSOCIES

أديونيد
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

CABINET.DAMI & ASSOCIES

 BD DE LA RESISTANCE ,(69

 7 EME.ETAGE 169, BD.DE.LA

 RESISTANCE 7 EME.ETAGE،

20490، CASABLANCA.MAROC

أديونيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0) شا5ع 

ليبرتي الطابق   شقة 5قم 1 الدا5 

الشيضاء 20)20 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 (77

 21 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

أديونيد

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلشها5

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.0).شا5ع.

الدا5. .1 شقة 5قم. الطابق. . ليبرتي 

الشيضاء.20)20.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 ((.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
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-.مشلغ الحصص النقدية:.000.)) 
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).كوك توفا2 بصفته)ا).
 Rue. de   8 ب:. عنوانه  والكائن 

Moscou.75008.Paris.France
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
التوصية. «شركة  أديونيد. .-
مقرها. والكائن  بصفتها  البسيطة».
 Rue. des. Blancs  40 اإلجتماعي ب:.
 Manteaux. 75004. Paris. France
5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.
كوك. الدائم:. املمثل  .84 804899

توفا2.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).كوك توفا2 بصفته)ا).
 Rue.de  8.:مسير والكائن عنوانه ب

Moscou.75008.Paris.France
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.17 (77
262I

FLASH ECONOMIE

 EXELLENT SERVICES
CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EXELLENT SERVICES CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كنا الهمام 
تجزئة الخملي�سي 5قم  ) 000 9 

تطوا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
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 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

EXELLENT SERVICES CONCEPT

-علوم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الكمشيوتر

-مبرمج.،.محلل.

كنا. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5قم. )  الخملي�سي  تجزئة  الهمام 

000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).فيصل 5يا2 بصفته)ا).

محمد. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 

اليازيدي اقامة سا5ة بلوك ب الطابق.

 0.شقة.)) 000 9.تطوا2 املغرب

املضرومي. عصام  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم. .01 املامو2 د5ب الحلويي2 زنقة.

)0 000 9.تطوا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).فيصل 5يا2 بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.شا5ع محمد.

اليازيدي اقامة سا5ة بلوك ب الطابق.

 0.شقة.)) 000 9.تطوا2 املغرب

املضرومي. عصام  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع املامو2 د5ب الحلويي2 زنقة.01 

5قم.)0 000 9.تطوا2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
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26 I

cabinet.comptable.chtioui

عطاوي محمد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

cabinet.comptable.chtioui
 av.tlemssani.n°4bis.ksar.el.kbir
 av.ahmed.tlemssani.n° 4 B.ksar

 el.kbir، 92150، ksar.el.kbir
maroc

عطاوي محمد شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شا5ع 
تلمساني 5قم 4 مكر5 شا5ع تلمساني 
5قم 4 مكر5 10)92 القصرالكشير 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.(( 9

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.4).أكتوبر.)202.تقر5 حل.

عطاوي محمد شركة ذات املسؤولية.
 (0.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.
4.مكر5 شا5ع تلمساني. تلمساني 5قم.
القصرالكشير. .92(10 مكر5. .4 5قم.

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عي2:

و. الشتيوي  فؤاد  السيد)ة).

عنوانه)ا).شا5ع تلمساني 5قم.4.مكر5.

10)92.القصرالكشير املغرب كمصفي.
)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

شا5ع. وفي  .202( أكتوبر. .(4 بتا5يخ.

4.مكر5 شا5ع تلمساني. تلمساني 5قم.

القصرالكشير. .92(10 مكر5. .4 5قم.
املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. الكشير  بالقصر  االبتدائية 

يونيو.2022.تحت 5قم.47).
264I

lahrim.soufian

بوعبيد إيليك و سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lahrim.soufian
 lot.syba 4 marrakech ، 2 9
40000، marrakech.maroc

بوعشيد إيليك و سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 78 
دوا5 مو�سى تاسلطانت مراكش 

40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
8( 8

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 يوليوز.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.بوعشيد.

إيليك و سيرفيس
خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-
كهرباء.و خدمات 5صا�سي و خدمات.

أخرى
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
مراكش. تاسلطانت  مو�سى  دوا5  .78

40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

محمد. بوعشيد  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مراكش. تاسلطانت  مو�سى  دوا5  .78

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

محمد. بوعشيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

تاسلطانت. مو�سى  دوا5  .78 5قم. ب:.

مراكش.40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 يوليوز. .27 بتا5يخ.

.8( 8

261I

.sté..fidev.SARL.-.A.U

كـارطـيــــل
إعال2 متعدد القرا5ات

.sté. fidev.SARL - A.U

مكنا1 - 498 اديو5 اجداد ابني 

امحمد ، 10000، مكنا1 املغرب

كـا5طـيــــل «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: مكنا1 – 

1، شا5ع الجيش امللكي، شقة 5قم 4 

– )م.ج). - 10000 مكنا1 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.2(197

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.2).دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:(/2 5قم. قرا5 

قيمتها. «ح.إ.». .21.000 هشة ل. مايلي:.

من طرف. .، د5هم للواحدة. .(00,00

ت.. و.. السيد محمد ايت اخلف ب..

V 10.079،.لفائدة اآلنسة وفاء.ايت.

اخلف ب..و..ت.. 812.87.دال.

على. ينص  الذي  .:2/2 5قم. قرا5 

القانوني. الشكل  تغيير  .2- مايلي:.

إلى. و.». م/ش.. م.. «ش.. من. للشركة 

«ش..م..م.»،

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:(/( 5قم. بند 

الجديد،. التسيير  تعيي2  . - مايلي:.

وذلك من خالل تعيي2 السيد محمد.

 10.079 ت.. و.. ب.. اخلف،. ايت 

ب.. اخلف،. ايت  وفاء. اآلنسة  و  .V

بصفتهما. دال،. ت.. 812.87. و..

مسيرين قانونيي2 لشركة.:.«كـا5طـيــــل.

مختلفة. وأشغال  خدمات  متاجرة،.

صالحية. لهما  أعطيت  م.». م.. ش..

«التوقيع. التوقيع املنفصل من أجل.

التوقيع. وصالحية  االجتماعي»،.

«التوقيع الشنكي».. املشترك من أجل.

تم منح.«التوقيع الشنكي الوحيد»على.

للسيد. املعقدة  الشنكية  املعامالت 

محمد ايت اخلف ب..و..ت..10.079 

.V

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .(2 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.18).

266I

SEGA CONSULTING SARL

AGUELMAM METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SEGA CONSULTING SARL
06) زنقة النسرين - بوسيجو5 

الطابق الثاني- 5قم 4 ، 20200، 

MAROC الدا5الشيضاء

AGUELMAM METAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2) زنقة 

صبري بوجمعة الطابق ) شقة 6 

00 20 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 74(

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

AGUELMAM METAL

التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

في حديد الشناء.وجميع املواد املعدنية

نقل الشضائع

الشناء. حديد  واستيراد  شراء.

وجميع املواد املعدنية

املواد. أنواع  جميع  في  التجا5ة 

والخدمات في املغرب وخا5جه

وبصفة عامة كل عملية من شأنها.

املساهمة في تطوير الشركة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2).زنقة.

 6 شقة. .( الطابق. بوجمعة  صبري 

00 20.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

 BAHSINE السيد)ة). .-

والكائن. بصفته)ا). .HOUMANE

حي. .(9 5قم. .2 كريمة. ب:. عنوانه 

النسيم.14000.خنيفرة املغرب

 BAHSINE HAMID السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.كريمة.

5.2قم.9).حي النسيم.14000.خنيفرة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 BAHSINE السيد)ة). .-

مسير. بصفته)ا). .HOUMANE
 (9 5.2قم. والكائن عنوانه ب:.كريمة.

حي النسيم.14000.خنيفرة املغرب

 BAHSINE HAMID السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
كريمة.5.2قم.9).حي النسيم.14000 

خنيفرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 74(

267I

FLASH ECONOMIE

Habachi marber
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Habachi.marber شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزهراء 08) 0)140 خنيفرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4749

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Habachi.marber

-تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

.- -أعمال متنوعة أو إنشاءات. 5خام.

صاد5ات و وا5دات

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الزهراء.08) 0)140.خنيفرة.-
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حب�سي. املصطفى  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.زنقة.  
5قم.46.حي الكو0.15)140.خنيفرة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حب�سي. املصطفى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 140(0 46.حي الكو15. زنقة. .5قم.

خنيفرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.4749

268I

SEGA CONSULTING SARL

IZOURANE MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SEGA CONSULTING SARL
06) زنقة النسرين - بوسيجو5 

الطابق الثاني- 5قم 4 ، 20200، 

MAROC الدا5الشيضاء

IZOURANE MATERIAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 

الز5قطوني الطابق   شقة 5قم 6 

00 20 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 74 

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

IZOURANE MATERIAUX
التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

في جميع مواد الشناء
نقل الشضائع

شراء.واستيراد جميع مواد الشناء
املواد. أنواع  جميع  في  التجا5ة 

والخدمات داخل املغرب وخا5جه
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.46.شا5ع.
 6 5قم. شقة  الطابق. . الز5قطوني 

00 20.الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

000.000.).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

 BAHSINE السيد)ة). .-
والكائن. بصفته)ا). .HOUMANE
حي. .(9 5قم. .2 كريمة. ب:. عنوانه 

النسيم.14000.خنيفرة املغرب
 BAHSINE HAMID السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.كريمة.
5.2قم.9).حي النسيم.14000.خنيفرة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 BAHSINE السيد)ة). .-
مسير. بصفته)ا). .HOUMANE
 (9 5.2قم. والكائن عنوانه ب:.كريمة.

حي النسيم.14000.خنيفرة املغرب

 BAHSINE HAMID السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
كريمة.5.2قم.9).حي النسيم.14000 

خنيفرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 74 
269I

karama.conseil

STE G.M.H.T.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama.conseil
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 
5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب
STE G.M.H.T.P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6  مكاتب 
السالم شا5ع عشد العالي بنشقرو2 
الطابق الساد1 5قم 24 املدينة 

الجديدة فا1 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7162(
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

G.M.H.T.P
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة و الشناء.
املتاجرة

بائع مواد الشناء
  6 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
العالي. عشد  شا5ع  السالم  مكاتب 
 24 بنشقرو2 الطابق الساد1 5قم.
املدينة الجديدة فا0000.1 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

محمد. الحمداني  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

هشام. مكروم  السيد)ة). .-

فا1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

محمد. الحمداني  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.7162(

270I

PARFUMERIE NAWAR

PARFUMERIE NAWAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARFUMERIE NAWAR
شا5ع عشد املومن 7) إقامة بال1 
باستو5 ، مشنى باستو5 طابق6 ، 

شقة 4 شا5ع عشد املومن 7) إقامة 
بال1 باستو5 ، مشنى باستو5 طابق6 
، شقة 4، 60 20، الدا5 الشيضاء 

املغرب
PARFUMERIE NAWAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) بال1 
باستو5 مشنى باستو5 الطابق 6 

الشقة 1 الدا5 الشيضاء 60 20 الدا5 
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الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 719

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PARFUMERIE NAWAR

غرض. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشركة في املغرب و./.أو في الخا5ج.،.

بشكل مشاشر أو غير مشاشر.،.لنفسها.

و./.أو ألطراف اخرى:

منتجات. أي  وتصدير  استيراد 

أو. تجميل  مستحضرات  أو  عطرية 

ششه صيدالنية.؛

والشيع. بالتجزئة  الشيع  .

العطو5. منتجات  لجميع  بالجملة 

واملنتجات. التجميل  ومستحضرات 

الصيدالنية.؛

وبيع وتداول وتوزيع أي. .شراء.

.، وعطو5. .، تجميل. مستحضرات 

ومنتجات ششه صيدالنية.؛

براءات. جميع  على  الحصول  .-

التجا5ية. العالمات  لجميع  االختراع 

والوكاالت. والتراخيص  والعمليات 

واالمتيازات. والودائع  والحصريات 

ونقلها وتمثيلها املشاشر أو غير املشاشر.

،.واالستحواذ عليها بجميع أشكالها.،.

واملساهمة فيها.

العمليات. جميع  .، أعم. وبشكل 

أو. املالية  أو  التجا5ية  أو  الصناعية 

من. غيرها  أو  العقا5ية  أو  املنقولة 

العمليات.،.املرتشطة بشكل مشاشر أو.

غير مشاشر باألشياء.املذكو5ة أعاله أو.

تحقيقها. تعزز  أ2  املحتمل  التي من 

مشا5كة. أي  وكذلك  وتطويرها 

شكل. بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

من األشكال في الشركات التي تسعى.

أهداف مماثلة أو ذات صلة.

 (7 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بال1 باستو5 مشنى باستو5 الطابق.6 

الشقة.1.الدا5 الشيضاء.60 20.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ياسي2 نوا5 بصفته)ا). السيد)ة). .-

سا2. زنقة  .21 ب:. عنوانه  والكائن 

الدا5. بيلفيدير  ق . الطابق  سانس 

الشيضاء. الدا5  .20000 الشيضاء.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ياسي2 نوا5 بصفته)ا). السيد)ة). .-

زنقة. .21 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

بيلفيدير. ق . الطابق  سانس  سا2 

20000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 719

27(I

CAP MONDIAL COMPTA

DASVIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE.AKOUB.MANSOUR 1ER 2

 ETAGA.N1 ، 90000، TANGER

MAROC

DASVIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 

السالم بن بحوت تجزئة عشوب 

  قطعة 04) الطابق ) 5قم ) على 

اليسا5 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 4(67

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DASVIMMO

تطوير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

بيع. شراء،. .، عام. بشكل  العقا5ات 

وتأجير العقا5ات

املنقولة والعقا5ات.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عشد السالم بن بحوت تجزئة عشوب.

على. .( 5قم. .( الطابق. .(04 قطعة. . 

اليسا90000.5.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

سليوسالي. احمد  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

طنجة. .90000  ((7 5قم. مغوغة 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

سليوسالي. احمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 90000  ((7 5قم. مغوغة  تجزئة 

طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  يناير. 202. بتا5يخ. 2.

.( 4(67

272I

THK CONSULTING

PATISSERIE BAB SALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue.Ghassan.kanafani
 Espace.jardin.lala.Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
PATISSERIE BAB SALAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 5قم 
2 و   . )A8 تجزئة باب سالم عي2 

الشقف 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71669
 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 PATISSERIE BAB SALAM
صنع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الخبز و الحلويات
متجر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجزئة باب سالم. .A8(  . و.   .2 5قم.

عي2 الشقف.0000 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).أدم الرفالي بصفته)ا).

حي. 97/ب  5قم. ب:. عنوانه  والكائن 
  0000 الشقف. عي2  طريق  النزهة 

فا1 املغرب
-.السيد)ة).5شا الرفالي بصفته)ا).
حي. 97/ب  5قم. ب:. عنوانه  والكائن 
  0000 الشقف. عي2  طريق  النزهة 

فا1 املغرب
العاني. سومية  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 ( الزهو5. بلغراد  زنقة  بيروت. ).

0000 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الرفالي. ابتسام  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
أ تجزئة باب السالم طريق. .8( 5قم.

عي2 الشقف.0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71669
27 I

ACCOMPT CONSULTING

HICHAM NABIL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD.MOHAMED.ABDOU.N° 18
 BIS.RESIDENCE.HAMZA 3EME
 ETAGE.BUREAU.N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA.MAROC
HICHAM NABIL CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2) تجزئة 
العلج قاسم طريق بوقنادل وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 4927

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. . 0 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 HICHAM NABIL الوحيد. الشريك 
00.000).د5هم. مشلغ 5أسمالها. .CAR
تجزئة. .(2 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.
وجدة. بوقنادل  طريق  قاسم  العلج 
.: ل. نتيجة  املغرب  وجدة  .60000  -

غياب 5أ1 املال.
و حدد مقر التصفية ب.2).تجزئة.
.- العلج قاسم طريق بوقنادل وجدة.

60000.وجدة املغرب..
و عي2:

عنوانه)ا). و  عزة  نبيل  السيد)ة).

م. زنقة  بوعشيد  الرحيم  عشد  شا5ع 

60000.وجدة املغرب. 9 .وجدة. 5قم.
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تشليغ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصفية.:.2).تجزئة العلج.
قاسم طريق بوقنادل وجدة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(7 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.6 6.

274I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE ESSALEM BELARBI
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME.ETAGE.APPT.N°9 ،
60000، OUJDA.MAROC

 STE ESSALEM BELARBI SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

العونية تجزئة السلطاني 5قم 00) 

وجدة 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

406 9

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 ESSALEM BELARBI SERVICE

تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اخرى-. خدمات  او  هاتفية  خدمات 

تحويل االموال

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 (00 5قم. السلطاني  تجزئة  العونية 

وجدة.60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

العمراوي. محمد  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (00 5قم. السلطاني  تجزئة  العونية 

60000.وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

العمراوي. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شا5ع العونية تجزئة السلطاني 5قم.
00) 60000.وجدة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.406 9

271I

TGE FIDUS

BELATIK INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
شا5ع الز5قطوني كمال با5ك سانتر 

عما5ة B 5قم 9  الطابق 6 ، 0)288، 
املحمدية املغرب

BELATIK INVESTMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 70) 

شا5ع املقاومة الحسنية ) الطابق 
- 208 0 -  

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 2479
 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BELATIK INVESTMENT
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي.-.اشغال الشناء
 (70 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الطابق.   .( شا5ع املقاومة الحسنية.

- 208 0 -
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-
00.000,00).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بلعتيق. احمد  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 SثGOYER 1701 TROS REVIER

كندا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بلعتيق. احمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 SثGOYER 1701 TROS REVIER

كندا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

. 2479
276I

مكتب املحاسشة

 STE AYUDANDO SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
1 زنقة عشد املومن بن علي ، 
12000، الرشيدية املغرب

 STE AYUDANDO SERVICES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

شنكيط 5قم  2 مكر5 الرشيدية 
- الرشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(6721

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 AYUDANDO SERVICES SARL

AU

-.غرض الشركة بإيجاز:.مستشا5.

عمليات. إدا5ة  مقاول  .- اإلدا5ة.

الخدمات املدنية.

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

.- الرشيدية. مكر5  5قم. 2. شنكيط 

الرشيدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

القندو�سي. فاطمة  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

42.مكر5 زنقة موالي عشد هللا بن علي.

الرشيدية.12000.الرشيدية املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

القندو�سي. فاطمة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مكر5 زنقة موالي عشد هللا. .42 5قم.

الرشيدية. .12000 بن علي الرشيدية.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.(6721

277I

مكتب املحاسشة

STE K.S.K SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
1 زنقة عشد املومن بن علي ، 
12000، الرشيدية املغرب

STE K.S.K SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي فندق 
الرياض منطقة سياحية طريق 
كلميمة الرشيدية - الرشيدية -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(66((

 04 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

K.S.K SARL AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

الفالحي
فندق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
طريق. سياحية  منطقة  الرياض 

كلميمة الرشيدية.-.الرشيدية.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بصفته)ا). مير  5شيد  السيد)ة). .-

88.مؤسسة. والكائن عنوانه ب:.5قم.
الحسن الثاني الهرهوة تما5ة.0000) 

الرباط املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بصفته)ا). مير  5شيد  السيد)ة). .-
 88 5قم. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
مؤسسة الحسن الثاني الهرهوة تما5ة.

0000).الرباط املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  يناير. 202. .(9 بتا5يخ.

.(66((

278I

BCNG

 STE : ATLANTIS
 HARDWARE

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,261

 9ÈME.ETAGE.N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME.ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE : ATLANTIS.HARDWARE
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 261، 

شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 92 
20010 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 7  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 STE : ATLANTIS HARDWARE

DISTRIBUTION

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املعدات. وتوزيع  إستيراد،تصدير 

الحديدية

.،261 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 92 5قم. .9 شا5ع الز5قطوني الطابق.

20010.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

200.000,00.د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

200.000,00.د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

مطيب. الحق  عشد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 20010  8( 5قم. بلوك . مريم  لال 

الدا5الشيضاء.املغرب

-.السيد)ة).فاطمة الزهراء.املختوم.

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.8.زنقة.

 20010 حي السالم عي2 قادو1. .(0

فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مطيب. الحق  عشد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 8( 5قم. بلوك . مريم  لال  حي  ب:.

الدا5الشيضاء.20010.املغرب املغرب

الزهراء. فاطمة  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). املختوم 

عنوانه ب:.8.زنقة.0).حي السالم عي2.

قادو1 فا20010.1.املغرب املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.17 7  

279I

LEADER PRESSE

DARDANI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR.APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA.MAROC
DARDANI IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 
ياسي2 5قم 4) عما5ة 2) نجد ) 

الجديدة - الجديدة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
202((

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DARDANI IMMO
مكتب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

إشا5ة للشيع أوتأجير العقا5ات.
إستيراد والتصدير.

وكالة عقا5ية
إقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 ( نجد. .(2 عما5ة. .(4 5قم. ياسي2 

الجديدة.-.الجديدة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).مريم د5داني بصفته)ا).

حي الشرف 5قم. والكائن عنوانه ب:.
 40000 ).املنا5ة. .مراكش. 5.779قم.

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).مريم د5داني بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.حي الشرف.

مراكش. املنا5ة. . .( 5قم. .779 5قم.

40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .09 بتا5يخ.

.202((

280I

JURISMAG SARL

KLB GROUP SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

JURISMAG SARL

1، زنقة بلياد ، إقامة عمرا2، 

)مقابل املد5سة االبتدائية عشد 

املومن)، الشقة 5قم 1 ، 90 20، 

الدا5 الشيضاء املغرب

KLB GROUP SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي توين سنتر 

، البرج الغربي ، الطابق 6)، زاوية 

شا5ع الز5قطوني وشا5ع املسيرة - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.29 7 (

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. .2022 نونبر. . 0 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 KLB GROUP الوحيد. الشريك 
  0.000 5أسمالها. مشلغ  .SARL-AU
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي توين.
.،(6 الطابق. .، الغربي. البرج  .، سنتر.
زاوية شا5ع الز5قطوني وشا5ع املسيرة.
- 20000.الدا5 الشيضاء.املغرب نتيجة.

ل.:.وقف النشاط..
توين. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
.،(6 الطابق. .، الغربي. البرج  .، سنتر.
زاوية شا5ع الز5قطوني وشا5ع املسيرة.

- 20000.الدا5 الشيضاء.املغرب..
و عي2:

 Arnaud. François السيد)ة).
و. .George. Marcel. DUMONT
با5يس. .71000 فرنسا. عنوانه)ا).

فرنسا كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819890.
28(I

SOCIETE RKF CONSULTING

MOTHER TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA ( 
 ATLAS.ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES.MAROC
MOTHER TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم الخطابي عما5ة بن مو�سى 

الجواش الدو5 الثاني فا1 0000  
فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
71177
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 27 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MOTHER TRAV

مكتب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الد5اسة والتد5يب

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عشد الكريم الخطابي عما5ة بن مو�سى.

  0000 الثاني فا1. الدو5  الجواش 

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

فاطمة. أز5وال  السيد)ة). .-

  8 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

تجزئة لعلج طابق.).واد فا0000.1  

فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

فاطمة. أز5وال  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

فا1. واد  .( طابق. لعلج  تجزئة  . 8

0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.71177

282I

MEDJUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDJUR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4 واد زيز 
شقة 7 الطابق   اكدال - أكدال 

الرياض املغرب
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66469
  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MEDJUR
املرافقة. غرض الشركة بإيجاز:. .-
املعدات. كراء. و  بيع  شراء. ., الطشية.

الطشية و الطشية الجانبية
واد. .4 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
7.الطابق. .اكدال.-.أكدال. زيز شقة.

الرياض املغرب
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

5ابحي ليلى بصفته)ا). السيد)ة). .-
 8 االسماعيلية. ب:. عنوانه  والكائن 
5قم.9).م ج مكنا1.-.مكنا1 املغرب
محمادين. بوبكري  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
االسماعيلية.5.8قم.9).م ج مكنا1.-.

مكنا1 املغرب
الغني. عشد  وشعيب  السيد)ة). .-
  72 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
مكنا1. .- مكنا1. املنصو5  تجزئة 

املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

5ابحي ليلى بصفته)ا). السيد)ة). .-
 8 االسماعيلية. ب:. عنوانه  والكائن 
5قم.9).م ج مكنا1.-.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
 00:00:00 بتا5يخ. 24-02-202 

تحت 5قم.66469).

28 I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

S2 AIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE.MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL.KELAA.DES
SRAGHNA MAROC

S2 AIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 900 
حي عواطف 2 قلعة السراغنة - 
000 4 قلعة السراغنة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.22( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.29.دجنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

قلعة. .2 عواطف. حي  .900 «5قم.

قلعة السراغنة. .4 000 .- السراغنة.

الطريق. د5اوة  «دوا5  إلى. املغرب».

قلعة. زنادة  جماعة  .8 5قم. الوطنية 

قلعة السراغنة. .4 000 .- السراغنة.
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا5يخ.2) 

يناير. 202.تحت 5قم. 8/202).

284I

 Atlantic Precious Metals el

Rich
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Atlantic.Precious.Metals.el.Rich

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 4 

زنقة واد زيز الطابق   شقة 7 اكدال 

الرباط 0090) أكدال الرياض 

املغرب

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(6646(

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 Atlantic.Precious.Metals.el.Rich

-.غرض الشركة بإيجاز:.التعدين.

تاجر معاد2.

استيراد و تصدير

املعاد2. خامات  ومعالجة  جمع 

التعويم. قشل  ما  ومعاد2  األساسية 

والترشيح)

تنفيذ جميع عمليات التعدين.

تجهيز املعاد2 وتو5يدها وتركيزها.

وتصميم. .، املعاد2. واستخراج  .،

وأعمال. .، التعدين. وحدات معالجة 

الهندسة.،.وخبرة التعدين والتعدين؛

واالختشا5ات. التحليل  خدمات 

للتركيب. العينات  وفحص  املعيا5ية 

والخصائص الفيزيائية والكيميائية

 4 5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زنقة واد زيز الطابق. .شقة.7.اكدال.

الرياض. أكدال  .(0090 الرباط.

املغرب

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).خضيرة بكر بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.دوا5 ايد اوسعيد.

.- كلميم. بويزكا25  تغجيجت  قيادة 
تغجيجت املغرب

سعيد. الصبري  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

.- موالي اد5يس الحي الجديد ا5فود.
ا5فود املغرب

محمد. العلوي  السيد)ة). .-

شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

.- زنقة واد سشو اكدال. عما5ة. . .2(
أكدال الرياض املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

محمد. العلوي  السيد)ة). .-

شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

.- زنقة واد سشو اكدال. عما5ة. . .2(
أكدال الرياض املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
 00:00:00 بتا5يخ. 02-202- 2 

تحت 5قم.)6646).
281I

مكتب املحاسشة

 CENTRE CULTUREL
 ET SCIENTIFIQUE

INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
1 زنقة عشد املومن بن علي ، 
12000، الرشيدية املغرب
 CENTRE CULTUREL

 ET SCIENTIFIQUE

 INTERNATIONAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

مسكي مدغرة الراشيدية - 

الراشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(662(

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

بمختصر. اإلقتضاء،. عند 

 CENTRE CULTUREL تسميتها:.

 ET SCIENTIFIQUE

INTERNATIONAL SARL AU

مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اللغات

قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

مسكي مدغرة الراشيدية.-.الراشيدية.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).موالي مصطفى تيليوا..

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 12000 الراشيدية. .22 العمالة 5قم.

الراشيدية املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).موالي مصطفى تيليوا..

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الراشيدية. .22 5قم. العمالة  تجزئة 
12000.الراشيدية املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. بتا5يخ. 2.
.(662(

286I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

 SOCIETE M.A.H
 PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS.LAMSAADI.KIS
 BEN.MOUSSA 2ETG.B/N°6 VN

FES ، 30000، FES.MAROC
 SOCIETE M.A.H PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دو5ا5 اوالد 
الطيب السفلي ق /ت جماعة اوالد 

الطيب فا1. 0000  فا1. -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
716 (

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 SOCIETE M.A.H PROMOTION

.IMMOBILIERE

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.
العقا5ي

دو5ا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

/ت جماعة. اوالد الطيب السفلي ق.
اوالد الطيب فا1..0000 .فا1..-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

خديجة. مبروك  السيد)ة). .-
 (1 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اقامة جنا2 فا1 زنقة. .(9 الشعقة.
فا1.. . 0000 م.ج. فا1.. االخطل 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
خديجة. مبروك  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا1. جنا2  اقامة  .(9 الشعقة. .(1

زنقة االخطل.0000 .فا1..املغرب
خديجة. مبروك  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فا1. جنا2  اقامة  .(9 الشعقة. .(1

زنقة االخطل.0000 .فا1..املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.716 (
287I

FLASH ECONOMIE

J BUILD &CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées
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 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

J.BUILD &CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2   شا5ع 
ابراهيم الروداني الطابق 1 الشقة 

)2 اقامة 5يحا2 حي املعا5يف 
20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 067
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 J تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BUILD.&CONCEPT
-تحقيق. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الديكو5 التصميم ودعم
-جميع أعمال التطوير والتجديد.؛.

أعمال متنوعة
   2 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 1 الطابق. الروداني  ابراهيم  شا5ع 
الشقة.)2.اقامة 5يحا2 حي املعا5يف.

20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بتوش. جميلة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

معروف. سيدي  .2( 5قم. مرجانة 
20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بتوش. جميلة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة مرجانة 5قم.)2.سيدي معروف.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.17 067

288I

MOHAMED SAFRIOUI

CONCEPTION 212 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME.ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 CONCEPTION 2(2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي اقامة 

ياسمي2 شا5ع غاندي n 21 - - الدا5 

الشيضاء اململكة املغربية.

تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(79967

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تغيير. يناير. 202. . 0 في. املؤ5خ 

نشاط الشركة من.«تزيي2 داخلي».إلى.

«مهند1».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860181.

289I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

 STE DALLA BOUHOU(

CONSTRUCTION) ضالة بوهو 
كونستغوكسيو2

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االعالنات االدا5ية والقانونية 

للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

 STE DALLA BOUHOU(

CONSTRUCTION) ضالة بوهو 

كونستغوكسيو2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 البرج 

سيدي بوسحاب بيوكرى اشتوكة 

ايت باها 87200 بيوكرى -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

280(1

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 STE DALLA BOUHOU(

بوهو. ضالة  .(CONSTRUCTION
كونستغوكسيو2

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء./.االشغال املختلفة./.الصيانة.

/تركيب. و التجهيز/التجا5ة املختلفة.

الشيوت الشالستيكية الفالحية.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 البرج.

اشتوكة. بيوكرى  بوسحاب  سيدي 

ايت باها.87200.بيوكرى.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.عاما سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

للسيد. مملوك  د5هم  .(00.000.

ابراهيم بوهو.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بوهو. ابراهيم  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بيوكرى. بوسحاب  سيدي  البرج 

بيوكرى. .87200 باها. ايت  اشتوكة 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوهو. ابراهيم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

البرج سيدي بوسحاب بيوكرى. دوا5 

بيوكرى. .87200 باها. ايت  اشتوكة 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.280(1

290I

TGE FIDUS

ZIADIA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شا5ع الز5قطوني كمال با5ك سانتر 

عما5ة B 5قم 9  الطابق 6 ، 0)288، 

املحمدية املغرب

ZIADIA IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 71 شا5ع 

تاشفشاوني الطابق   5قم )0 عي2 

السشع 20214 الدا5الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 847

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ZIADIA IMMO

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي.-.اشغال الشناء

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.71.شا5ع.

عي2. .0( 5قم. تاشفشاوني الطابق. .

السشع.20214.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

علول. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السشاعي بني مغيت بن يخلف.0 208 

املحمدية املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

علول. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

يخلف. بن  مغيت  بني  السشاعي  دوا5 

0 208.املحمدية املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.17 847

29(I

FUDIMAITRISE HAMID

 STE RAZEN GAME
STATIONS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC

 STE RAZEN GAME STATIONS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 

2  زنقة  ) تجزئة البركة تادا5ت 
الخميسات - 1000) الخميسات 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.2840 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. 2.فبراير. 202.تقر5 حل.
 STE RAZEN GAME STATIONS
املسؤولية. ذات  شركة  .SARL
 60.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.
تادا5ت. البركة  تجزئة  زنقة. ). . 2
الخميسات. .(1000 .- الخميسات.
املغرب نتيجة إلغالق التصفية وإبراء.
النهائي. والتشطيب  التصفية  مأمو5 

على السجل التجا5ي...
و عي2:

السيد)ة).حمو باعالل و عنوانه)ا).

28.زنقة. ).تجزئة البركة حي تادا5ت.

الخميسات. .(1000 الخميسات.
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

5قم. وفي  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

تادا5ت. البركة  تجزئة  زنقة. ). . 2

الخميسات. .(1000 .- الخميسات.
املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ. بالخميسات  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 4.

292I

SAGEST

MOUJAHID EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE.IMAM.MALIK 1er
 ETAGE.APPT.N° 4 VN.FES ،

30000، FES.MAROC
MOUJAHID EVENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل بدوا5 

اوالد بوعشيد الكواز اوالد الطيب 
0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71629
 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MOUJAHID EVENT
املالهي. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وااللعاب.
محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
اوالد. الكواز  بوعشيد  اوالد  بدوا5 

الطيب.0000 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مجاهد. ياسي2  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  0000 حرازم. سيدي  السخينات 

فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
مجاهد. ياسي2  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
حرازم. سيدي  السخينات  دوا5  ب:.

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71629
29 I

حسام الدين

 STE ESHTETIQUE AUTO
 TETOUAN NORD-SUD

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حسام الدين
شا5ع بن عشد الرحما2 الطابق االول 
5قم ) قرب صيدلية باب التوت ، 

000 9، تطوا2 املغرب
 STE ESHTETIQUE AUTO

 TETOUAN NORD-SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
االمة 08 شا5ع 9 ابريل - 000 9 

تطوا2 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2241 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

07.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
 STE.شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ESHTETIQUE AUTO TETOUAN
مشلغ 5أسمالها. .NORD-SUD SARL
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مقرها. وعنوا2  د5هم  .99.000
 9 شا5ع. .08 االمة. اقامة  اإلجتماعي 
ابريل.-.000 9.تطوا2 املغرب نتيجة.

ل.:.املنافسة.
اقامة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 9 000 .- ابريل. .9 شا5ع. .08 االمة.

تطوا2 املغرب..
و عي2:

السيد)ة).عشد الحفيظ غميط و.

عنوانه)ا).شا5ع عشد الخالق الطريس.

5قم.97)ط.) 000 9.تطوا2 املغرب.
كمصفي.)ة).للشركة.

عنوانه)ا). و  بشا5  عمر  السيد)ة).

عي2 ملول. 5قم7. شا5ع القنطرة ط4.

)ة). تطوا2 املغرب كمصفي. .9 000
للشركة.

تهشوش و. الرحيم  عشد  السيد)ة).

عما5ة. طنجة  ديا5  مجمع  عنوانه)ا).
 90000 ط52قم2)  .6 مجموعة. .(0

طنجة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(4 االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 286.
294I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MINUTESERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence.Minate.Allah

 36, Angle.Rue.Loubnane.et
 Mustapha.Rifai.N04 ، 14000،

KENITRA.Maroc
MINUTESERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

االستقالل و شا5ع املرسة اقامة لبرال 
أ مكتب 5قم 08 4000) القنيطرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

6827(

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MINUTESERVICES

-اشغال. غرض الشركة بإيجاز:. .-

متنوعة في الشناء.

-مركز االتصال

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

االستقالل و شا5ع املرسة اقامة لبرال.

أ مكتب 5قم.08 4000).القنيطرة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السوي�سي. عتما2  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

5قم. قطاع. . الشرقية  انصر  اوالد 

 (4000 مالوط سيدي الطيبي. .220

القنيطرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السوي�سي. عتما2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 اوالد انصر الشرقية قطاع. .5قم.

 (4000 مالوط سيدي الطيبي. .220

القنيطرة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.6827(

291I

FUTURE CONSEIL

STE HM LUXE EXOTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

10 زنقة يوسف بن تاشفي2 الطابق 

األول ، 00)26، برشيد املغرب

STE HM LUXE EXOTIC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 201 متجر 

تجزئة اليسر 2 00)26 برشيد -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(77 9

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

HM LUXE EXOTIC

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق

 201 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

متجر تجزئة اليسر.2 00)26.برشيد.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).زهير الحالني بصفته)ا).
 0( املسيرة. حي  ب:. عنوانه  والكائن 

5قم.227 2000).تما5ة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عادل صفر بصفته)ا).
نوا5ة. حي  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
 21000 22.حطا2. زنقة الزالقة 5قم.

خريشكة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.(77 9
296I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 LESSANE MARRAKECH
ARABI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE.MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL.KELAA.DES
SRAGHNA MAROC

 LESSANE MARRAKECH ARABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 
 )) تجزئة الزهرة العطاوية قلعة 
السراغنة - 00) 4 قلعة السراغنة 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 0 9

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 دجنبر. . ( في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 LESSANE الوحيد. الشريك  ذات 
مشلغ. .MARRAKECH ARABI
وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.
تجزئة. 5قم. )). اإلجتماعي  مقرها 
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السراغنة. قلعة  العطاوية  الزهرة 

املغرب. السراغنة  قلعة  .4 (00  -

عجز الشركة عن تغطية. .: نتيجة ل.
مصايفها.

5قم. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

قلعة. العطاوية  الزهرة  تجزئة  .(( 

قلعة السراغنة. .4 (00 .- السراغنة.
املغرب..

و عي2:
السيد)ة).سليم مومو و عنوانه)ا).
العطاوية. الزهرة  تجزئة  5قم. )).
املغرب. السراغنة  قلعة  .4 (00

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا5يخ.20 

فبراير. 202.تحت 5قم. 71/202.
297I

FLASH ECONOMIE

AQUA FUTUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AQUA FUTUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 4-2 2 
الحي الصناعي حي السالم 000 7 

الداخلة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2400(
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 AQUA.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

FUTUR

تربية. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مع. أشكالها  بجميع  املائية  األحياء.

الصلة.. ذات  اللوجستية  الخدمات 

إنشاء.وتشغيل وتأجير وإدا5ة وحدات.

والقشريات. واملحا5  األسماك  تعليب 

و5أسيات األ5جل وغيرها من املنتجات.

الشحرية..تطوير املنتجات السمكية

2 1- االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

السالم. حي  الصناعي  الحي  .2 4

000 7.الداخلة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

0.000.000).د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الزبيدي. محمد  السيد)ة). .-

خليج. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

وادي الدهب النقطة الكيلومترية.08 

تاو5طة.000 7.الداخلة املغرب

حرمة. االمي2  محمد  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا). هللا 

 7 000 الفيالت. حي  الوالء. شا5ع 

الداخلة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الزبيدي. محمد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

النقطة. الدهب  وادي  خليج  ب:.

 7 000 تاو5طة. .08 الكيلومترية.

الداخلة املغرب

حرمة. االمي2  محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه. هللا بصفته)ا).

 7 000 ب:.شا5ع الوالء.حي الفيالت.

الداخلة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.2400(

298I

FLASH ECONOMIE

زوما كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

زوما كا5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

5قم 94 بويلغما2 العروي 62000 

الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 27

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

زوما. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

كا5.

-تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ت بدو2 سائق

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 62000 العروي. بويلغما2  .94 5قم.

الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الرحيم. عشد  زكاغي  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. .62000 جرسيف. االول 
املغرب

-.السيد)ة).مالكي محمد بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي الفرح العروي.
62000.الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الرحيم. عشد  زكاغي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 62000 االفاق جرسيف. تجزئة  ب:.

الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.21 27
299I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

FIRST INGREDIENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،
MOHAMMEDIA MAROC

FIRST INGREDIENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )27 
الزنقة 7) الحسنية ) - 0)208 

املحمدية املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.24487

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 دجنبر. . ( في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 FIRST الوحيد. الشريك  ذات 
5أسمالها. مشلغ  .INGREDIENTS
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مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

الحسنية. .(7 الزنقة. .27( اإلجتماعي.

املحمدية املغرب نتيجة. .208(0  -  (
ل.:.املنافسة..

 27( ب. التصفية  مقر  حدد  و 
 208(0  -  ( الحسنية. .(7 الزنقة.

املحمدية املغرب..
و عي2:

و. الطاو1  لطيفة  السيد)ة).
 ( طابق. النهضة  تجزئة  عنوانه)ا).
املغرب. املحمدية  .208(0  100 5قم.

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.09.فبراير.

 202.تحت 5قم.299.
 00I

FLASH ECONOMIE

AJKOUK TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AJKOUK TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 

 6 بلوك 4 حي السايس تيكيوين 
80000 اكادير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1 7 (
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
AJKOUK TRAVAUX

-أعمال. بإيجاز:. غرض الشركة  .-
الشناء

5قم. 6  -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
بلوك.4.حي السايس تيكيوين.80000 

اكادير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بوقدير. ايت  محمد  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تزنيت. .81000  08 5قم. .02 الزيتو2.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بوقدير. ايت  محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 81000  08 5قم. .02 الزيتو2. تجزئة 

تزنيت املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 نونبر. .21 بتا5يخ.

.1 7 (
 0(I

ELYX CONSULTING

AWARINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AWARINO شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

وعنوا2 مقرها االجتماعي فلو5يدا 
سنتر با5ك 2 ، مكتب 5قم 9) ، 
الطابق الثاني سيدي معروف - 
20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.41(099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
املؤ5خ.08.فبراير. 202

تفويت. على  املصادقة  تمت 
 DATAPROTECT.الشركة

اجتماعية من أصل. حصة  .1(0

علي. السيد  لفائدة  حصة  .(.000
العزوزي بتا5يخ.08.فبراير. 202

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.))8196.
 02I

FLASH ECONOMIE

CHAGDANE INVEST
إعال2 متعدد القرا5ات

 ، » CHAGDANE INVEST» شركة
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 
الرأسمال : 00.000) د5هم

املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 9 
زاوية شا5ع لال ياقوت و زنقة العرعا5 
إقامة GALIS عما5ة 9 الطابق الرابع 

شقة 7). 
بمقت�سى عقد توثيقي تلقته. ./1°
بالدا5. موثقة  جناح  مريم  األستاذة 
و. . (/(0/2022 بتا5يخ. الشيضاء.
2022/))/)).يضم تفويت حصص.

اجتماعية:
السيد. شكدا2،. أمي2  السيد  .-
حسيشة. السيدة  و  شكدا2،. زكرياء.
حصصهم. مجموع  فوتو  شكدا2،.
حصة. .100 أي. االجتماعية 
شركة. في  يمتلكونها  التي  اجتماعية 
5أسمالها. .» .CHAGDANE INVEST»
د5هم و مقرها االجتماعي. .(00.000
الدا5 الشيضاء.9.زاوية شا5ع لال ياقوت.
عما5ة. .GALIS و زنقة العرعا5 إقامة.
لفائدة. .(7 شقة. الرابع  الطابق  .9

مصطفى املنياني.
بمقت�سى عقد توثيقي تلقته. ./2°
بالدا5. موثقة  جناح  مريم  األستاذة 
 (2/((/2022 بتا5يخ. الشيضاء.
محضر قرا5 الجمع العام االستثنائي.

للشركة تقر5 ما يلي:

-).املصادقة،.موافقة،.والتصديق.
على تفويت الحصص االجتماعية.

-2.استقالة املسير.
- ابراء.التسيير.

-4تعيي2 مسير جديد.
شركة. الى  الشركة  -1تحول 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
-6تشي2 نظام أسا�سي جديد.

-7إجراءات و صالحيات.
لدى. القانوني  اإليداع  تم  ./3°
بالدا5. التجا5ية  املحكمة  كتابة 
تحت. .2(/(2/2022 بتا5يخ. الشيضاء.

عدد.92))81.
 0 I

OPTIMYSTIC

OPTIMYSTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OPTIMYSTIC
 Bd.Mohamed.Zerktouni, ,2(
 Rés.Alborj 6ème.étage 21, Bd

Mohamed.Zerktouni, Rés.
 Alborj 6ème.étage، 20330،

CASABLANCA MAROC
OPTIMYSTIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19, شا5ع 
الز5قطوني، إقامة الزهو5، الطابق 

)) الرقم 2 , الدا5 الشيضاء - - الدا5 
الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1116

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(0 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

زهير. عتما2  )ة). السيد. تفويت 
10).حصة اجتماعية من أصل.00  
نو5الدين. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

شوكا5 بتا5يخ.0).يناير. 202.
أمي2. محمد  )ة). السيد. تفويت 
من. اجتماعية  حصة  .(10 ا5كيك.
)ة). حصة لفائدة السيد. . 00 أصل.
يناير. .(0 بتا5يخ. شوكا5  نو5الدين 

.202 
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لحلو. محمد  )ة). السيد. تفويت 

10).حصة اجتماعية من أصل.00  

نو5الدين. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

شوكا5 بتا5يخ.0).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 09 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.817946.

 04I

FUDIMAITRISE HAMID

STE OULAIKA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDIMAITRISE HAMID

 RUE IBN BATOUTA 88

 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC

STE OULAIKA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الرشاد 

مجموعة 07 5قم 7016 تيفلت 

1400) الخميسات -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(461

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 OULAIKA SARL AU

تحويل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االموال

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 7016 5قم. .07 مجموعة. الرشاد 

تيفلت.1400).الخميسات.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

اوالئك. طا5ق  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. قسو  ايت  .(24 5قم. البساتي2 

الخميسات. .(1400 تيفلت. جوهرة 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

اوالئك. طا5ق  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

ايت. .(24 5قم. البساتي2  تجزئة  ب:.
 (1400 تيفلت. جوهرة  عي2  قسو 

الخميسات املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.(461
 01I

ائتمانية الخبرة

SOHAB PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)26، برشيد 

املغرب
SOHAB PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ) تجزئة 
اليسر شا5ع محمد الخامس الطابق 

الثالت يسا5ا 00)26 برشيد -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(7691

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SOHAB PROMO

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي

االجتماعي:. )  املقر  عنوا2  .-

الخامس. محمد  شا5ع  اليسر  تجزئة 

الطابق الثالت يسا5ا.00)26.برشيد.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حسن. بلقديم  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5حال. سيدي  .( 5قم. فيال  الخير 

الشاطئ.00)26.برشيد املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حسن. بلقديم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة الخير فيال 5قم.).سيدي 5حال.

الشاطئ.00)26.برشيد املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.(7691

 06I

SOMADINCO

RECOU YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجو5ل عما5ة B 5قم2 

حي القد1 البرنو�سي ، 0)206، 

الدا5الشيضاء املغرب

RECOU YOUSSEF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

ماجو5يل عما5ة ج  شقة   القد1 

البرنو�سي 0)206 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172 ((

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RECOU YOUSSEF

-.غرض الشركة بإيجاز:.تحصيل.

الديو2 ونقل السلع

إقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

القد1. ماجو5يل عما5ة ج .شقة. .

البرنو�سي.0)206.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.حصص نقدية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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بوصيدة. أحمد  السيد)ة). .-

ب:. 4)  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 V 21 10 عما5ة الفيح شا5ع محمد.

واد زم املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوصيدة. أحمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 V محمد. شا5ع  الفيح  عما5ة  .(4 

10 21.واد زم املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.172 ((

 07I

FIDEXPERT

STE ACHARAF IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDEXPERT

شا5ع عالل الفا�سي عما5ة الصفوة 

مكتب 5قم 48 الطابق الخامس 

مراكش. ، 40000، مراكش املغرب

 STE ACHARAF IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق ايت 

او5ير دوا5 لعضم الويدا2 - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.86161

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 أكتوبر. .27 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

الحي. عشد  )ة). السيد. تفويت 

لعريف.90.حصة اجتماعية من أصل.

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).5شيد.

الرافعي بتا5يخ.27.أكتوبر.2022.

تفويت السيد.)ة).حسن اجروض.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .((0

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).5شيد.

الرافعي بتا5يخ.27.أكتوبر.2022.

تفويت السيد.)ة).5شيد اجروض.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .((0

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).5شيد.

الرافعي بتا5يخ.27.أكتوبر.2022.

الدين. صالح  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .(90 كتما2.

السيد. لفائدة  حصة  .(.000 أصل.

أكتوبر. .27 5شيد الرافعي بتا5يخ. )ة).

.2022

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

نونبر. بتا5يخ. 2. بمراكش  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.2126).

 08I

LE LEGALISTE

MAONY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE LEGALISTE

زاوية شا5ع ميسانج و عشد الرحيم 

بوعشيد املكتب 5قم 9 الوازيس ، 

20240، الدا5 الشيضاء املغرب

 MAONY CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 47) شا5ع 

املقاومة، إقامة أفا، الطابق الثاني، 

مكتب 22 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17270(

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 MAONY CONSTRUCTION

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي

 (47 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الطابق. أفا،. إقامة  املقاومة،. شا5ع 
الدا5. .20000  22 مكتب. الثاني،.

الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مفدا2. اد5يس  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حد. .( 6 5قم. الجنوب  اليوسفية 
السوالم.00)26.برشيد املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

مفدا2. اد5يس  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 ( 6 تجزئة اليوسفية الجنوب 5قم.

حد السوالم.00)26.برشيد املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 فبراير. .(7 بتا5يخ.

.17270(
 09I

بالم فيديس ش م م

PIXEL IMAGE بيكسيل ايماج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بالم فيديس ش م م
69) شا5ع محمد بوزيا2 , فرحتي2 

9 الطابق الرابع 5قم 1) سيدي 

عثما2، 20700، الدا5 الشيضاء 

املغرب

 PIXEL IMAGE بيكسيل ايماج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 10 
تجزئة السكن املنو5 الطابق االول 

شقة 5قم 2 عي2 الشق 10 2 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 949

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PIXEL IMAGE.بيكسيل ايماج

-.غرض الشركة بإيجاز:.التصوير.
و اإلنتاج السمعي والشصري.

 10 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
االول. الطابق  املنو5  السكن  تجزئة 

الدا5. .2 10 عي2 الشق. .2 شقة 5قم.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. بيانات حول الشركاء. .--

الطشيعيو2):.
بو5حيم. 5شيد  السيد)ة). .-
 8 والكائن عنوانه ب:.5قم. بصفته)ا).

بلوك.1 .قرية الجماعة.20410.الدا5.

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بو5حيم. 5شيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

الجماعة. قرية  . 1 بلوك. .8 5قم. ب:.
20410.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.17 949

 (0I

إ1 دابليو أدفايزو5ي كروب

اليت طكنولوجي سيسطيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إ1 دابليو أدفايزو5ي كروب
زنقة األ5د2، إقامة يامنة 2، الطابق 
السابع، 5قم )9، طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
اليت طكنولوجي سيسطيم شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8، زنقة 
الكندي، إقامة سانطا كال5ا 2، 
الطابق السابع، 5قم 7)، طنجة 

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  847

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
اليت. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

طكنولوجي سيسطيم
تجا5ة،. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
املنتجات. تصدير  و  استيراد  توزيع،.

الكهربائية
.،8 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
كال5ا. سانطا  إقامة  الكندي،. زنقة 

طنجة. .،(7 5قم. الطابق السابع،. .،2
90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

العرو�سي. فيصل  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

إقامة. فلو5ي،. فال  الضحى،. مجمع 

طنجة. 5قم. 2،. الثاني،. الطابق  .،8
90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

العرو�سي. فيصل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

إقامة. فلو5ي،. فال  الضحى،. مجمع 

طنجة. 5قم. 2،. الثاني،. الطابق  .،8
90000.طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .(2 بتا5يخ.
.(  847

 ((I

FMG2SAHARA

FMG2 SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FMG2SAHARA
شا5ع اصيلة 5قم 7) حي الحجري 

العيو2 ، 0، العيو2 املغرب
FMG2 SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

أصيلة 5قم 7) حي حجري العيو2 
70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

446(7
 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 FMG2.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

SAHARA
النقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

العام
نقل الشضائع للحساب الشخ�سي.

و لحساب الغير
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
العيو2. حجري  حي  .(7 5قم. أصيلة 

70000.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

ابراهيم. أكادير  فم  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

العيو2. .24 5قم. زنقة. 0. القد1 
70000.العيو2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

علي. أكادير  فم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

24.العيو2. حي القد1 زنقة. 5.0قم.
70000.العيو2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.
.446(7

 (2I

comptasultlta.sarl

هبه اتانش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptasultlta.sarl

 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE.BOITE.N° 47 DEROUA ،

26202، الد5وة املغرب

هشه اتانش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 24 

الطابق االول تجزئة املعدادي ساحة 

افريقيا سيدي مو�سى سال - 060)) 

سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(718(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. .2022 نونبر. .21 املؤ5خ في.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة. االول  الطابق  .24 «5قم. من.

سيدي. افريقيا  ساحة  املعدادي 

مو�سى سال.-.060)).سال املغرب».إلى.

الطابق. الشقة  .2 املستقشل. «تجزئة 

.- االول حد السوالم طريق الجديدة.

26402.حد السوالم املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .24 بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.99.

 ( I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

LUMACA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

5قـــم 4 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب

LUMACA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم الخطابي عما5ة ايما2 28 
الطابق الثاني 5قم 47 مكتب 5قم 

8 - - مراكش املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.((286(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

20.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ 5أسمالها. .LUMACA MAROC

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي شا5ع عشد الكريم الخطابي.

الطابق الثاني 5قم. .28 عما5ة ايما2.

مراكش املغرب. .- .- .8 47.مكتب 5قم.

التي تواجهها. الصعوبات  .: نتيجة ل.
الشركة في تطوير نشاطها...

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عشد الكريم الخطابي عما5ة ايما28.2 
 8 مكتب 5قم. .47 الطابق الثاني 5قم.

-.-.مراكش املغرب..
و عي2:

و. بنسالك  ليلى  السيد)ة).

بوعزة. ابن  الكشير  زنقة  عنوانه)ا).
 40000 21 2.شقة. عما5ة املراكشية.
مراكش املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

شا5ع. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 
عشد الكريم الخطابي عما5ة ايما28.2 
الطابق الثاني 5قم.47.مكتب 5قم.8 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم. 6 41).

 (4I

etude.Maître.Loubna.AZRHAI.Notaire

EDAMO CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 etude.Maître.Loubna.AZRHAI
Notaire

 avenue 10 Mars, 4, Résidence
 Chaimaa,, Sidi.Othmane, 2ème

 étage,, Appt.n° 07 ، 20000،

casablanca.maroc

 EDAMO CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ليساسفة، 

تجزئة الخزامى، الطابق األول، 

شقة 5قم  E4 ،0/8 20000 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 1 1

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.09 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 EDAMO CONSTRUCTION

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.
العقا5ي

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق. الخزامى،. تجزئة  ليساسفة،.

 E4/8 20000 األول،.شقة 5قم. 0،.

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 90.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 900 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الداودي. الحسي2  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 France,. 06,. BIEUROUZE. 35310

 ST THURIAL 20000 THURIAL

فرنسا

ايتوني. محمد  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

أوسيا2 باي فيال 5قم.21).دا5 بوعزة.

الشيضاء. الدا5  .20000 النواصر.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الداودي. الحسي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 France,. 06,. BIEUROUZE. 35310
 ST THURIAL 20000 THURIAL

فرنسا
ايتوني. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 (21 5قم. فيال  باي  أوسيا2  اقامة 
الدا5. .20000 النواصر. بوعزة  دا5 

الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 1 1
 (1I

GESTION

ADVANCED NET EXPERTISE
إعال2 متعدد القرا5ات

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
 ADVANCED NET EXPERTISE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: إقامة 
الوايل شا5ع حسن II و شا5ع غزة 

الطابق 4 5قم )2 و 22 عما5ة أ تما5ة 
- 2000) تما5ة املغرب .
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.( 8441

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.20.يوليوز.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
الى. الشركة  مقر  تحويل  تم  مايلي:.
و شا5ع. .II إقامة الوايل شا5ع حسن.
22.عما5ة أ. )2.و. 5.4قم. غزة الطابق.

تما5ة املغرب وتم تسجيلها في السجل.
التجا5ي للمدينة تحت 5قم.8441 )
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:1 5قم. بند 
الى. الشركة  مقر  تحويل  تم  مايلي:.
و شا5ع. .II إقامة الوايل شا5ع حسن.
22.عما5ة أ. )2.و. 5.4قم. غزة الطابق.
تما5ة املغرب وتم تسجيلها في السجل.
التجا5ي للمدينة تحت 5قم.8441 )
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .2( بتا5يخ. بتما5ة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.9994.
 (6I

SEGA CONSULTING SARL

GLOBAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SEGA CONSULTING SARL
06) زنقة النسرين - بوسيجو5 
الطابق الثاني- 5قم 4 ، 20200، 

الدا5الشيضاء املغرب
 GLOBAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2) زنقة 
صبري بوجمعة الطابق ) شقة 6 

00 20 الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 741
 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GLOBAL CONSTRUCTION
بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
وشراء.األ5ا�سي الغير املشنية.-.املقسمة.

و املشنية
أعمال تقسيم األ5ا�سي وتجهيزها

وبصفة. والتجهيز  الشناء. أعمال 

عامة كل عملية من شأنها املساهمة.
في تطوير الشركة
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-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2).زنقة.
 6 شقة. .( الطابق. بوجمعة  صبري 

00 20.الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

حما2. باحسي2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.كريمة.

5.2قم.9).حي النسيم.14000.خنيفرة.
املغرب

حميد. باحسي2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.كريمة.

5.2قم.9).حي النسيم.14000.خنيفرة.
املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

حما2. باحسي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
كريمة.5.2قم.9).حي النسيم.14000 

خنيفرة املغرب
حميد. باحسي2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
كريمة.5.2قم.9).حي النسيم.14000 

خنيفرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 741
 (7I

ائتمانية الخبرة

SOCIETE ERBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)26، برشيد 

املغرب
SOCIETE ERBER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 

 4 الطابق الثالث حي طا5ق سيدي 

البرنو�سي 20600 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17(8( 

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SOCIETE ERBER

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي.

مجزئ

زنقة. .8 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

الطابق الثالث حي طا5ق سيدي. .4 

البرنو�سي.20600.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الخالق. عشد  الخال  السيد)ة). .-

 (97 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

ممر.)0.حي التيسير.2 00)26.برشيد.

املغرب

عي�سى. قدو5ي  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 480 فيال. 5سو5  كولف  كاليفو5نيا 

 27(82 بوسكو5ة. الخضراء. املدينة 

الدا5 الشيضاء.املغرب

.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الخالق. عشد  الخال  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 26(00 2 )0.حي التيسير. 97).ممر.

برشيد املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.17(8( 

 (8I

األستاذ خليل بوقفاوي.-.موثق

 BEN SARGAO
DEVELOPPEMENT

إعال2 متعدد القرا5ات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
12 زنقة محمد اسميحة الطابق 

) شقة ) الدا5 الشيضاء ، 20090، 
الدا5 الشيضاء املغرب

 BEN SARGAO
DEVELOPPEMENT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 1  شا5ع 

سيدي عشد الرحما2 حي سيال 
20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. (6(( 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.28.يناير.9)20
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

بمشلغ. الشركة  5أسمال  في  الزيادة 
 (20.000 د5هم لرفعه من. .20.000
د5هم عن طريق. .(40.000 د5هم الى.
بقيمة. اجتماعية  حصة  .200 خلق.
و. تحريرها  تم  ااواحدة،. د5هم  .(00

االكتتاب فيها بالكامل.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
الجديد. التوزيع  على  املصادقة 

لرأسمال الشركة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير.9)20.تحت 5قم.9 6922.
 (9I

TC

 CENTRE D’HEMODIALYSE
CHERKAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد
تفويت حصص

TC
 N°78 RUE 539 EL.JADIDA ،
24000، EL.JADIDA.MAROC
 CENTRE D’HEMODIALYSE

CHERKAOUI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن 
باديس 5قم )) ابن باديس - 24000 

الجديدة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.20(0 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(8 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

الغانمي. جهاد  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .200

امال. )ة). حصة لفائدة السيد. .200
الشرقاوي بتا5يخ.8).فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بالجديدة بتا5يخ. 2.فبراير.
 202.تحت 5قم.)2979.

 20I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

BETATEC INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
إنشاء.فرع تابع للشركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
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BETATEC INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
الحسن الثاني 6 اقامة Q حي 

السالمة املحمدية - - املحمدية 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 049
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5. يناير. 202. .0( في. املؤ5خ 
تحت. للشركة  تابع  فرع  إنشاء.
 BETATEC INDUSTRIE التسمية.
بالعنوا2. الكائن  و  .SUCCURSALE
الصناعية. املنطقة  العلج  تجزئة 
.- سليما2. بن  . 2 5قم. املنصو5ية 
 07 ).بنسليما2 املغرب و املسير من.

طرف السيد)ة).ناجي الطاهري.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.28.فبراير.

 202.تحت 5قم.2 4.
 2(I

NE.CONSULTING.&.SERVICES.SARL.AU

BIENPROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE.CONSULTING.&.SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N(0  EME ETAGE
 APP.N6.،.20000،.CASABLANCA

MAROC
BIENPROMO.شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.0).زنقة.
الحرية الطابق. .شقة 5قم.1 

20000.الدا5 الشيضاء.-
إعال2 عن تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة ذات الشريك.
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي:.
17404(

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BIENPROMO

تصنيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الصيدالنية. املواد  وتوزيع  وبيع 

والتجميلية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.0).زنقة.

الحرية الطابق. .شقة 5قم.1 20000 

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الزهراء. فاطمة  اللة  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. ناجح بصفته)ا).

طابق. دوفانت�سي  ليونا5  زنقة  .(26

الدا5. .20000 د5ب غلف. .9 شقة. .2

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الزهراء. فاطمة  اللة  السيد)ة). .-

ناجح بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه.

26).زنقة ليونا5 دوفانت�سي طابق. ب:.

الدا5. .20000 د5ب غلف. .9 شقة. .2

الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.17404(
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

LA QUINTA
إعال2 متعدد القرا5ات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا5ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 5قم 02،الفنيدق ، 

00) 9، الفنيدق املغرب
LA QUINTA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة 
مراكش اقامة الوئام 5قم 02 - 

90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.((6667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 
املساعد. املسير  استقالة  مايلي:.
من. حسن  السيد.الشاعر  السابق 
عن. ويعلن  التسيير  و  االدا5ة  مهام 
الشقالي. الهيشو  السيد.نبيل  تعيي2 
 LA QUINTA لشركة. وحيد  كمسير 
لفترة. .، الذي يقشل هذه الوظيفة. .،
،.وذلك مقابل أجر يتم. غير محدودة.
الجمعية. قشل  من  الحًقا  تحديده 
العامة العادية..وبالتالي،.ستتم إدا5ة.
قشل. اآل2 فصاعًدا من  الشركة من 
القانوني الوحيد السيد.نبيل. املمثل 

الهيشو الشقالي.
على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 
بعد اتخاذ القرا5ات السابقة. مايلي:.
تعديل. العامة  الجمعية  قر5ت  .،
املادة املتعلقة بإدا5ة الشركة لنظام.
وفًقا. .، املذكو5ة. للشركة  األسا�سي 
للشركات. املنظم  القانو2  ألحكام 
كما تقر5. ذات املسؤولية املحدودة..
الجمعية العامة اعتماد نظام أسا�سي.
بهذه. منه  نسخة  وترفق  .، جديد.

املحاضر..
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 

املادة. تعديل  الشركاء. قر5  مايلي:.

النحو. على  األسا�سي  النظام  4)من 

تدا5. .» املسيرو2:. .(4 .- املادة. التالي:.

الشركة من قشل مسير واحد أو أكثر.

املساهمي2. بي2  من  اختيا5هم  يتم 

من. تعيينهم  ويتم  .، خا5جهم. من  أو 

يوقع كل. ؛. قشل املساهمي2 باألغلشية.

منهم االلتزامات املتعاقد عليها باسم.

الشخ�سي. توقيعهم  مع  .، الشركة.

الشركة. بكلمات  متشوًعا  أو  ا 
ً
مسشوق

ألحد. املحدودة  املسؤولية  ذات 

تم. .، اآل2. وحتى  املسير  أو  املسيرين 

.، .نبيل الهيشو الشقالي. تعيي2 السيد.

لفترة. للشركة  وحيد  قانوني  كمسير 

ذلك. إلى  باإلضافة  محدودة.. غير 

قانوًنا. ملزمة  الشركة  ستكو2  .،

بجميع األعمال والوثائق املتعلقة بها.

للمسير. الوحيد  التوقيع  خالل  من 
القانوني.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.)02 .

 2 I

مكتب الرياني للمحاسشة

STE AL KARAMA-
CONFESERIE-DE NORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا5ع محمد داود 5قم0 2 تطوا2 ، 

040 9، تطوا2 املغرب
STE AL KARAMA-CONFESERIE-
DE NORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مجمع 

الكرامة بوسعيد   بلوك A2 عما5ة 
) 5قم 6 حي االغرا1 مرتيل 10) 9 

تطوا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 2977
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بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 AL KARAMA-CONFESERIE-DE

NORD

-.غرض الشركة بإيجاز:.

مخبزة

الحلويات

كافتيريا

مجمع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عما5ة. .A2 بلوك. الكرامة بوسعيد. .

 9 (10 6.حي االغرا1 مرتيل. ).5قم.

تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

بوسعيد. محمد  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

محمد داود 5قم.276.تطوا000.2 9 

تطوا2 املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوسعيد. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تطوا2. .276 شا5ع محمد داود 5قم.

000 9.تطوا2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

. 2977

 24I

fiduciaire.abrouki.khadija

BH.BH CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire.abrouki.khadija
 bab.doukkala.imm.habouss.N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BH.BH CREATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

ايكودا5 نايت غمات جماعة تامزوزت 
قيادة غمات دائرة ايت او5ير مراكش 

- مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  661
 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BH.BH CREATION
-.غرض الشركة بإيجاز:.الخياطة

دوا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ايكودا5 نايت غمات جماعة تامزوزت.

قيادة غمات دائرة ايت او5ير مراكش.
-.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).5شيد بوهو بصفته)ا).

باب دكالة د5ب. والكائن عنوانه ب:.
 40000 5قم.   الحسي2  الحاج 

مراكش املغرب

بوهية. ثو5ية  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.8) 
زنقة البو5دوني د5ب البركاوي.24040 

الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).5شيد بوهو بصفته)ا).
باب دكالة. مسير والكائن عنوانه ب:.
 40000 د5ب الحاج الحسي2 5قم.  

مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.(  661
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ISDM CONSULTING

LANZAROTY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM.EL.HAIRACH.NR 351

 AVENUE.MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE.LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب
LANZAROTY CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك C 5قم 478 العيو2 - - 
العيو2 املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4 (4 
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في.27.فبراير. 202.تم تحويل.
من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 478 5قم. .C بلوك. الوحدة  «مدينة 
إلى. .» املغرب. العيو2  .- .- العيو2.
 9 8 5قم. .D بلوك. الوفاق  «مدينة 

العيو2.-.-.العيو2 املغرب.«.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.
 202.تحت 5قم. 202/ 8)4.

 26I

CAFIGEC

AUDIOPHONICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

«كافيجاك» ش.م.م
مكتب ائتماني للمراقشة واالستشا5ة 

والتدبير والتنظيم املحاسبي
«اوديوفونيك» ش.م.م

يناير. .26 بمقت�سى محضر بتا5يخ.

الوحيد لشركة. الشريك  قر5  .202 

ش.م.م ذات 5أسمال. «اوديوفونيك».

00.000,00)د5هم ومقرها االجتماعي.

إقامة. الروداني  ابراهيم  شا5ع  .2(7
الفتح الطابق األول الدا5 الشيضاء.

ما يلي:
-).قشول استقالة املسيرة الوحيدة.

الحالية السيدة 5ياض بهيجة.
-2.تعيي2 السيد بوك براهيم مسير.

وحيد جديد للشركة
- .إعادة صياغة النظام األسا�سي
باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 
بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 
 818 99 تحت 5قم.  )فبراير. 202.

للرقم السجل التجا5ي.) 4460
للنسخ واإلشا5ة.

االئتمانية

 27I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

BOCAMADA
إعال2 متعدد القرا5ات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا5ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 5قم 02،الفنيدق ، 

00) 9، الفنيدق املغرب
BOCAMADA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
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وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة 
مراكش اقامة الوئام 5قم  0 - 

90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(29677

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 
املساعد. املسير  استقالة  مايلي:.
من. حسن  السيد.الشاعر  السابق 
عن. ويعلن  التسيير  و  االدا5ة  مهام 
الشقالي. الهيشو  السيد.نبيل  تعيي2 
 BOCAMADA كمسير وحيد لشركة.
.، الذي يقشل هذه الوظيفة. .، .SARL
لفترة غير محدودة.،.وذلك مقابل أجر.
يتم تحديده الحًقا من قشل الجمعية.
العامة العادية..وبالتالي،.ستتم إدا5ة.
قشل. اآل2 فصاعًدا من  الشركة من 
القانوني الوحيد السيد.نبيل. املمثل 

الهيشو الشقالي.
على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 
بعد اتخاذ القرا5ات السابقة. مايلي:.
تعديل. العامة  الجمعية  قر5ت  .،
املادة املتعلقة بإدا5ة الشركة لنظام.
وفًقا. .، املذكو5ة. للشركة  األسا�سي 
للشركات. املنظم  القانو2  ألحكام 
كما تقر5. ذات املسؤولية املحدودة..
الجمعية العامة اعتماد نظام أسا�سي.
بهذه. منه  نسخة  وترفق  .، جديد.

املحاضر..
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 
املادة. تعديل  الشركاء. قر5  مايلي:.
النحو. على  األسا�سي  النظام  4)من 
تدا5. .» املسيرو2:. .(4 .- املادة. التالي:.
الشركة من قشل مسير واحد أو أكثر.
املساهمي2. بي2  من  اختيا5هم  يتم 
من. تعيينهم  ويتم  .، خا5جهم. من  أو 
يوقع كل. ؛. قشل املساهمي2 باألغلشية.
منهم االلتزامات املتعاقد عليها باسم.
الشخ�سي. توقيعهم  مع  .، الشركة.
الشركة. بكلمات  متشوًعا  أو  ا 

ً
مسشوق

ألحد. املحدودة  املسؤولية  ذات 

تم. .، اآل2. وحتى  املسير  أو  املسيرين 

.، .نبيل الهيشو الشقالي. تعيي2 السيد.

لفترة. للشركة  وحيد  قانوني  كمسير 

ذلك. إلى  باإلضافة  محدودة.. غير 

قانوًنا. ملزمة  الشركة  ستكو2  .،

بجميع األعمال والوثائق املتعلقة بها.

للمسير. الوحيد  التوقيع  خالل  من 
القانوني.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.024 .

 28I

ALTA CONSULTING

JYM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTA CONSULTING
80) شا5ع موالي سليما2 الطابق 
التالت 5قم 06 ، 90000، طنجة 

املغرب
JYM FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 Complexe.Diyar.Tanjah.Groupe
 5 Imm 8 n°11-TANGER 90000

طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7270 
 (9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .20(6 دجنبر.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 JYM تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

FOOD
-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

مقهى ومطعم.
التجا5ة االستيراد و التصدير لكل.

سلعة والة لتحقيق الغرض اعاله.
استغالل اي محل تجا5ي لتحقيق.

الغرض اعاله.
شركة. الي  التجا5ي  التمثيل 

عالقة بمجال املطاعم.

االستيراد والتصدير الشيع والشراء.

اجل. من  واالت  سلعة  الي  والكراء.

مما5سة نشاط املقاهي واملطاعم.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 Complexe.Diyar.Tanjah.Groupe

 5. Imm. 8. n°11-TANGER. 90000

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

في. الشركة  5اسمال  حدد  د5هم،.

 (00 الى. مقسمة  د5هم  .(00000

حصة كل حصة بقيمة.000).د5هم.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يونس. املسقاد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.طنجة.

 40 5قم. الوليدية  شاطئ  الشالية 

90000.طنجة املغرب

املصو5ي. حشاد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). منصف 

البرانص نرجيس شا5ع اال5ز 5قم. ب:.

82 90000.طنجة املغرب

جالل. 5حمو2  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 90000  8( 5قم. .18 زنقة. االنعاش 

طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

جالل. 5حمو2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي االنعاش زنقة.5.18قم.)8 90000 

طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .20(1 نونبر. .09 بتا5يخ.
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MIMOFID SARL AU

PROMOGREEN
إعال2 متعدد القرا5ات

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرو5 ) تما5ة ، 2020)، 

تما5ة املغرب

PROMOGREEN «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5ياض 

اوالد مطاع قطاع   5قم 406 تما5ة - 

60)0) تما5ة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(0942(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.4).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تغيير املقر االجتماعي للشركة من 5قم.

تقاطع شا5ع الرباط وشا5ع احمد. .(

الحنصالي تما5ة الى 5ياض اوالد مطاع.

قطاع. .5قم.406.تما5ة.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

.: لشركة. التجا5ية  االنشطة  تغيير 

جميع اعمال النجا5ة.)املنيوم.-.حديد.

تركيب. .(.... الفوالذ املقاوم للصدأ. .-

الوحدات الصناعية أعمال مختلفة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

جميع اعمال النجا5ة.)املنيوم.-.حديد.

تركيب. .,(.... الفوالذ املقاوم للصدأ. .-

الوحدات الصناعية.,أعمال مختلفة

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

مطاع. اوالد  5ياض  في  الشركة  املقر 

قطاع. .5قم.406.تما5ة.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.1)6  ).

  0I

GHIZLANE DOUBLANE

MAZAGAN GLACE
إعال2 متعدد القرا5ات

GHIZLANE DOUBLANE
5قم 1 عما5ة العشدي شا5ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب
MAZAGAN GLACE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: دوا5 
الو5ادغة موالي عشد هللا - - 

الجديدة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.( 89(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
تعيي2. و  شرافي  علي  السيد  اسقالة 
السيد بن با5ي عشد الرحما2 مسيرا.

جديدا للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

مايلي:.تعيي2 املسير الجديد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.)2.فبراير.

 202.تحت 5قم.29771.
  (I

موثق

immobilière bouftassing
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

موثق
إقامة زكريا  1 شا5ع ابن 

تاشفي2 زاوية العريف األول بن 
ياسي2 الطابق األول، ، 00 20، 

الدا5الشيضاء املغرب
immobilière.bouftassing شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 218) 
 casablanca 20410 - طريق مديونة

املغرب .
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(2498(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .20(4 شتنبر. .(8 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .(.900.000»
 2.000.000» إلى. د5هم». .CAPITAL»
تقديم حصص. .: عن طريق. د5هم».

نقدية أو عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

شتنبر.4)20.تحت 5قم. 0 118.
  2I

BAKALI COMPTA SARL

GOLDEN WINGS IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

BAKALI COMPTA SARL
شا5ع الدا5 الشيضاء اقامة فرح 5قم 
28 تطوا2 تطوا2، 000 9، تطوا2 

املغرب
 GOLDEN WINGS IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

از5و 5قم ) قيسا5ية باسم هللا 5قم 
7) تطوا2 تطوا2 000 9 تطوا2 

املغرب.
حل شركة

5قم السجل التجا5ي )84 2.
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
1).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 GOLDEN WINGS.الشريك الوحيد
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .IMPORT
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.
از5و 5قم.).قيسا5ية باسم هللا 5قم.7) 
تطوا2 تطوا000.2 9.تطوا2 املغرب.

نتيجة ل.:.ازمة مالية..
شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

قيسا5ية باسم هللا 5قم. .( از5و 5قم.

تطوا2. .9 000 تطوا2. تطوا2  .(7

املغرب..

و عي2:

السيد)ة).زهير حسو2 و عنوانه)ا).

 0( 5قم. ت  عما5ة  الداخلة  شا5ع 

املغرب. تطوا2  .9 000 تطوا2.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.)291.

   I

LA MEDITERANEENE

KARAM MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LA MEDITERANEENE

.، اليسر. حي  املسجد  /زنقة  .42

00)26،.برشيد املغرب

 KARAM MINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

محمد الخامس الطابق الثالث حي 

اليسر برشيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).دجنبر.)202.تم تحويل.

شا5ع. .» املقر االجتماعي للشركة من.

حي. التالث  الطابق  الخامس  محمد 

 4 شقة. .» إلى. املغرب  برشيد  اليسر 

بقعة.7).تجزئة فرح الد5وة املغرب.«.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. بتا5يخ. ). ببرشيد  االبتدائية 

2022.تحت 5قم.1/2022 .
5قم التقييد في السجل التجا5ي.

(1777

  4I

sofoget

ARIL SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue.mohamed.qorri
 residence.chaimae.bur.n° 2 et 3

، 14000، kenitra.maroc
ARIL SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

 2شا5ع انوال اقامة فلو5ي )) 
مكتب 5قم 04 ميموزا - 4000) 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

5قم السجل التجا5ي 7 112.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. فبراير. 202. في. 0. املؤ5خ 

املصادقة على.:
ابراهيم عز5ي. )ة). تفويت السيد.
90).حصة اجتماعية من أصل.90) 
حصة لفائدة السيد.)ة).محمد عز5ي.

بتا5يخ. 0.فبراير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.94496.
  1I

ALTA CONSULTING

JYM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALTA CONSULTING
80) شا5ع موالي سليما2 الطابق 
التالت 5قم 06 ، 90000، طنجة 

املغرب
JYM FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
محمد الساد1 املجمع السكني 
الرا�سي ب 5قم 07 شا5ع محمد 

الساد1 املجمع السكني الرا�سي ب 
5قم 07 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.7270 
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .20(6 دجنبر. .(9 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).منصف حشاد.

من. اجتماعية  حصة  املصو5ي.  .

)ة). السيد. لفائدة  حصة  أصل.  .

دجنبر. .(9 بتا5يخ. املسقاد  ابراهيم 
.20(6

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .(6 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
7)20.تحت 5قم.047).

  6I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

مينويزغي نافال امشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER.ETAGE.NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE.BMCI.AGADIR.TIKIOUINE،
80000، AGADIR.MAROC

مينويزغي نافال امشغال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )21 
كراج 5قم 2 اغرا1 بوا5كا2 اكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

1  9(
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو2. .2022 شتنبر. .(4
املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
.: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

مينويزغي نافال امشغال.
اعمال. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

النجا5ة الشحرية.
عنوا2 املقر االجتماعي.:.5قم.)21 
2.اغرا1 بوا5كا2 اكادير.-. كراج 5قم.

80000.اكادير املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (00.000 مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم،.مقسم كالتالي:

 (.000 .: السيد امشغال ابراهيم.

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

السيد امشغال ابراهيم عنوانه)ا).

انزكا80000.2.انزكا2 املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امشغال ابراهيم عنوانه)ا).

انزكا80000.2.انزكا2 املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

نونبر. .0( بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.9084)).

  7I

AIT RAZOUK MOULOUD 

T M.A.T PRIM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME.ETAGE.AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA.SEFROU ، 31000،

SEFROU.Maroc

T M.A.T PRIM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 
باماكو مساي صفرو 000)  صفرو 

-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 91 

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 T تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

M.A.T PRIM SARL AU
لوازم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مكتبية.،.أعمال متنوعة.،.تجا5ة
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
باماكو مساي صفرو.000) .صفرو.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
طشيشة. محمد  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  (000 الرما2 حي القصشة البهاليل.

صفرو املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
طشيشة. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
البهاليل. القصشة  حي  الرما2  زنقة 

000) .صفرو املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  يناير. 202. .27 بتا5يخ.

. 91 
  8I

segex

IDEAL NAVETTE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex
 N°28 avenue.saint.louis.rte.ain
 chkef 1er.etage -fes ، 30000،

fes.MAROC
IDEAL NAVETTE TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 2 
الرقم 7 حي بنفسج النرجس بفا1 - 

0000  فا1 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.6(4 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(2 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

الدين. نو5  )ة). السيد. تفويت 

7).حصة اجتماعية من أصل. عياد.

جمال. )ة). السيد. لفائدة  حصة  .  
العد5اوي بتا5يخ.2).يناير. 202.

الدين. نو5  )ة). السيد. تفويت 

6).حصة اجتماعية من أصل. عياد.

مراد. )ة). السيد. لفائدة  حصة  .  
العد5اوي بتا5يخ.2).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .06 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.)601.

  9I

Cap.Conseils

Conversio
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap.Conseils
 Bd.Ibrahim.Roudani ، , 0 
20390، Casablanca.Maroc

Conversio شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1)زنقة 
شامشيني اقامة عشد اللطيف 

-مكتب)2 الطابق 7 20000 الدا5 
الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
172 4 

 (2 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Conversio
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اإلدخال. -.غرض الشركة بإيجاز:.

أو. املحاسبية  للشيانات  الحاسوبي 

واستنساخها. الشيانات  من  غيرها 

وتوزيعها بجميع أشكالها بما في ذلك.

الرقمية للتصدير

1)زنقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

اللطيف. عشد  اقامة  شامشيني 

الدا5. .20000  7 الطابق. -مكتب)2.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. حول  بيانات 

الطشيعيو2):.

دومينيك. بيتيوني  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.با5يس.

71000.با5يس فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  .CECP-Conseil  -

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».

با5يس. .71000 با5يس. اإلجتماعي ب:.

عند. التجا5ي  السجل  5قم  فرنسا 

املمثل. .1046(0 20 االقتضاء:.

الدائم:.بيتيوني دومينيك.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

دومينيك. بيتيوني  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

با5يس.71000.فرنسا فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.172 4 

 40I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

UR DREAMS SARL
إعال2 متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue.beethoven, immeuble

 opéra 2ème.etage 13 TANGER،

90000، TANGER.MAROC

UR DREAMS SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة 

اندلو�سي إقامة السعادة 6 الطابق 

اال5�سي - 90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.98971

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.09.نونبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

مجموعة. الهري  انو5  السيد  فوت 

يمتلكها. التي  اجتماعية  حصة  .600

اد5يس. السيد  الى  الشركة  هده  في 

الكس..نتيجة لدلك تم تغيير 5اسمال.

الشركة.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

مهامه. من  الهري  انو5  السيد  إقالة 

كمسير و تعيي2 السيد اد5يس الكس.

كمسير ثاني للشركة.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

و. للشركة  االسا�سي  القانو2  تغيير 

عوض بنص جديد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5اسمال. حدد  .: الشركة. 5اسمال 

د5هم مقسمة. .(00.000 الشركة في.

د5هم. .(00 000).حصة من فئة. الى.

/( .: للشركاء. تخصص  للواحدة 

 ------600 الكس. اد5يس  السيد 

السيدة اسماء. ./2 حصة اجتماعية.

اجتماعية. حصة  االعرج400-------.

حصة. املجموع=======000).

اجتماعية.

على. ينص  الذي  .:(2 5قم. بند 

مايلي:.االدا5ة.:.يدير الشركة كمسيرين.

و. الكس  اد5يس  السيد  للشركة 

السيدة أسماء.االعرج و ذلك ملدة غير.

محدودة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. . 0 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2)2622.

 4(I

CABINET BOUZIDI

LA RUCHE AUX DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الشوزيدي ص.ب 21) 

الناظو5 ، 62000، الناظو5 املغرب

LA RUCHE AUX DELICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي املطا5 

التجزئة السعادة الناظو5 62000 

الناظو5 املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.2 46 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .(2 املؤ5خ في.

شركة. .LA RUCHE AUX DELICES

مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي حي املطا5 التجزئة.

الناظو5. .62000 الناظو5. السعادة 

املغرب نتيجة للتوقف عن النشاط.

و عي2:

السيد)ة).هناء.عزوزي و عنوانه)ا).

حي بوحجا5 ميضا5 الد5يوش.62000 

الناظو5 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

السيد)ة).سمير مينوا5 و عنوانه)ا).

حي بوحجا5 ميضا5 الد5يوش.62000 

الناظو5 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

الناظو5. وفي  يناير. 202. .(2 بتا5يخ.

الناظو62000.5.الناظو5 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.)2.فبراير.
 202.تحت 5قم.71 1.

 42I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

NEOLUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place.des.Nations.Unies ، ,(0
20800، CASABLANCA.MAROC
NEOLUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 ) شا5ع 

غاندي - 20000 الدا5 الشيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  (821
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تم تحويل. يناير. 202. .04 املؤ5خ في.
من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الدا5. .20000 .- شا5ع غاندي. .( 7»
شا5ع. .46» إلى. املغرب». الشيضاء.
عشداللطيف ابن قدو5 كا5تيي 5اسي2.-.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.6)8194.
 4 I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

SKYSTYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE.BOUCHRA 1

 ETAGE.N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

SKYSTYLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2) زنقة 
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خالد ابن الوليد الطابق   5قم 8 

90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 127 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SKYSTYLE

-.غرض الشركة بإيجاز:.الخياطة.

العامة.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2).زنقة.

 8 5قم. الطابق. . الوليد  ابن  خالد 

90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
شهشو2. 5شيد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الزهراء.شا5ع العراق 5قم. 2 90000 

طنجة املغرب

شهشو2. يوسف  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 90000 5قم. 2  .41 زنقة. الزها5ة 

طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

شهشو2. 5شيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم. 2  العراق  شا5ع  الزهراء. حي 

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 127 

 44I

STE BENSELLAOU SARL AU 

طد كالسيكو بالطخ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR.GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

طد كالسيكو بالطخ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملك 5زق 

هللا الطابق االول حي النكد جرسيف 

00)1  جرسيف -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

202 /2471

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

طد. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

كالسيكو بالطخ.

-اعمال. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

الشناء.املختلفة.

-االستيراد و التصدير.

-التفاوض.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.ملك 5زق.

هللا الطابق االول حي النكد جرسيف.

00)1 .جرسيف.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

بوشوا5ب. اد5يس  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اد5يس.

بوشوا5ب.00)1 .جرسيف املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوشوا5ب. اد5يس  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

جرسيف. . 1(00 بوشوا5ب. اد5يس 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.2471/202 
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

BOIS
إعال2 متعدد القرا5ات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place.des.Nations.Unies ، ,(0

20800، CASABLANCA.MAROC

BOIS «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 279-277 

شا5ع الز5قطوني - 2000 الدا5 

الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(84( 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
الذي ينص على. قرا5 5قم االول:.
اوديت. ديلوات  مكتب  تعيي2  مايلي:.
كمدقق حسابات ملدة ثالث سنوات.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

الذي ينص على. بند 5قم الشيئ:.
مايلي:.ال شيئ

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.7)8194.
 46I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

STARFER SARL
إعال2 متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue.beethoven, immeuble
 opéra 2ème.etage 13 TANGER،

90000، TANGER.MAROC
STARFER SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 
دو5يال , زنقة الز5قطوني بن صالح 

5قم ) - 90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.20729

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.26.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:/( 5قم. قرا5 
القيمة. تحويل  الشركاء. قر5  مايلي:.
الحصة االجتماعية املكونة لرأسمال.
منها. لكل  .DH-.1،000 في. املحدد 
لتقليله إلى.DH-.10.لكل منها..ونتيجة.
لذلك.،.فإ2 5أسمال الشركة املحدد.
بـ.00.000).د5هم.-.ينقسم إلى.2000 
د5هًما. .10 بقيمة. اجتماعية  حصة 

لكل حصة...
قرا5 5قم.2/:.الذي ينص على مايلي:.
السيدة. الشريكة  وفاة  تشوث  بعد 
نعيمة احساين بتا5يخ.4)8/07/20) 
تم تقسيم.40).حصة اجتماعية التي.
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كانت تمتلكها على الو5ثة حسب عقد.
اال5اثة.

على. ينص  الذي  5قم. /:. قرا5 

خوباش. خديجة  السيدة  إ2  مايلي:.

بتا5يخ. هللا  5حمها  .
ً
حاليا املتوفاة 

7)2/20)/ ).قد وهشت خالل حياتها.

24.حصة اجتماعية التي و5ثتها عن.

ابنتها الراحلة السيدة نعيمة احساين.

دلك. و  بالتساوي  األ5بعة  ألحفادها 
بعقد عدلي.

على. ينص  الذي  .:/4 5قم. قرا5 

توزيع حصص 5اسمال. تغيير  مايلي:.
الشركة.

على. ينص  الذي  .:/1 5قم. قرا5 
مايلي:.استما5ية مهام املسير الوحيد.

على. ينص  الذي  .:/6 5قم. قرا5 

مايلي:.تغيير القانو2 االسا�سي للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

5أسمال. حدد  .: الشركة. 5اسمال 

مقسمة. د5هم,. .(00.000 الشركة في.

حصة اجتماعية تشلغ كل. .2000 إلى.

.: كالتالي. موزعة  د5هم,. .10 واحدة.
 ---871 اسلمني. يوسف  السيد  ./(
محمد. لسيد  2/ا  اجتماعية. حصة 
اجتماعية. حصة  .----- 71 اسلمني.
اسلمني71 -----  املهدي  السيد  ./ 
السيدعثما2. ./4 اجتماعية. حصة 
اجتماعية. حصة  .----- 71 اسلمني.
2000حصة. املجموع======. ..

اجتماعية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.071 26.
 47I

MAITRISECONSULTING

إسال إمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE.CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

إسال إمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي   زنقة 

شرا5دة بو5ڭو2 الدا5 الشيضاء الدا5 

الشيضاء 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17(91(

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

إسال. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

إمو

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي._املشاني._تجزئة

اال5ا�سي_بيع ا5ا�سي املشاني..

زنقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. . .-

الدا5. شرا5دة بو5ڭو2 الدا5 الشيضاء.

الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

معاوية. احمد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الشطر.

71)تامنصو5ت. 5قم.  1 حرف  .07

مراكش.40000.مراكش املغرب

5ديل. هللا  عشد  السيد)ة). .-

 62 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

زنقة زيري بن عطية الجديدة.24000 

الجديدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

معاوية. احمد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

5قم.  1 حرف  .07 الشطر. ب:.

 40000 مراكش. 71)تامنصو5ت 

مراكش املغرب

5ديل. هللا  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الجديدة. عطية  بن  زيري  زنقة  .62

24000.الجديدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.17(91(
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M&A.CONS

kebdana électricité
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&A.CONS

حي الجديد بني انصا55الناظو5 ، 

62000، الناظو5 املغرب

kebdana.électricité شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عريض 

بلوك )0 شا5ع تويمة 5قم 104 طابق 

األول الناظو5 62000 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 11

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

kebdana.électricité

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التركيب. وأعمال  والسشاكة  الكهرباء.

األخرى.

.تركيب الكاميرات

عريض. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

بلوك.)0.شا5ع تويمة 5قم.104.طابق.

األول الناظو62000.5.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حديدو2. ياسي2  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الناظو5. بويفرو5  بني  اكسا2  بركانه 

62000.الناظو5 املغرب

حديدو2. ياسي2  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الناظو5. ا5كما2  الشرواط  احدوثا 

62000.الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حديدو2. ياسي2  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

ا5كما2. الشرواط  احدوثا  دوا5  ب:.

الناظو62000.5.الناظو5 املغرب

الشوعيدي. 5شيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

دوا5 بركانه اكسا2 بني بويفرو5. ب:.

الناظو62000.5.الناظو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.21 11
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AUDINORD SARL

CHAFAI INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000

CHAFAI INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة الصينا إقامة 
بيتهوفن 2 طابق   5قم 82 طنجة 

- طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 1(77

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

CHAFAI INDUSTRIE
شراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
وبيع جميع أنواع املعدات الصناعية

ساحة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ابراهيم الروداني زنقة الصينا إقامة.

.- طنجة. .82 5قم. طابق. . .2 بيتهوفن.
طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السيد)ة).سا5ة شافي بصفته)ا). .-
 ( 1 2.نزهة 5قم. والكائن عنوانه ب:.

أصيلة.90010.أصيلة املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السيد)ة).سا5ة شافي بصفته)ا). .-
مسير والكائن عنوانه ب:.2.نزهة 5قم.

1 ).أصيلة.90010.أصيلة املغرب.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 فبراير. .20 بتا5يخ.

.( 1(77
 10I

AUDINORD SARL

VARO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000
VARO DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الروداني زنقة الصينا إقامة 
2 بيتهوفن الطابق   5قم 82 طنجة 

- طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 4 (1

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 VARO.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

DESIGN

نجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
اينوكس

ساحة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ابراهيم الروداني زنقة الصينا إقامة.

طنجة. .82 5قم. بيتهوفن الطابق. . .2
-.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).فا5و 5ييس فرنسسكو.
عنوانه. والكائن  بصفته)ا). لوسيانو 
أصيو. .6 ومحمد. إسالفا  زنقة  ب:.
 90000 طنجة. .(06 5قم. الطابق. .

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).فا5و 5ييس فرنسسكو.
والكائن. مسير  بصفته)ا). لوسيانو 
 6 ومحمد. إسالفا  زنقة  ب:. عنوانه 
طنجة. .(06 5قم. الطابق. . أصيو 

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  يناير. 202. .26 بتا5يخ.

.( 4 (1
 1(I

CAPRIM SERVICE

KADIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE.URUGUAY.ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER.MAROC

KADIRI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 

ال�سيء زنقة ابن حسن الشادلي بي2 

الطابقي2 5قم   - طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1(17

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

KADIRI INVEST

جميع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

واالستشا5ات. التد5يب  عمليات 

املوجهة. والتوظيف  والتدقيق 

األشخاص. أو  اإلدا5ات  أو  للشركات 

االعتشا5يي2 أو الطشيعيي2.

عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زنقة ابن حسن الشادلي بي2. ال�سيء.

الطابقي2 5قم. .-.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.00.000) 

000)حصة. لطفي. القاد5ي  د5هم،.

بحسب.00).د5هم للحصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لطفي. القاد5ي  السيد)ة). .-

  2 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اقامة غاندي زنقة ماهاطما غاندي.

90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .- .

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

لطفي. القاد5ي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

اقامة غاندي زنقة ماهاطما. . 2 ب:.

غاندي.90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.( 1(17

 12I

accounting.services.sarl

AGRI MEDICINAL HERBS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

accounting.services.sarl

 avenue.prince.héritier.n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger.Maroc

AGRI MEDICINAL HERBS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2 شا5ع 

ولي العهد 5قم9 - 90000 طنجة 

املغرب .

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.8197 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 دجنبر. . 0 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).محمد الهاشمي.

 (0 أصل. من  اجتماعية  حصة  .1

السا�سي. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

الهاشمي بتا5يخ.0 .دجنبر.2022.

تفويت السيد.)ة).محمد الهاشمي.

 (0 أصل. من  اجتماعية  حصة  .1

محمد. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

الهاشمي بتا5يخ.0 .دجنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. بتا5يخ. 0. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.68 262.

 1 I

nadorligneconsulting

اسينات كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nadorligneconsulting

الناضو5 ، 62000، الناضو5 املغرب

اسينات كا5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن الثاني 5قم 9)/27 العروي 

الناظو5 62000 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 19

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

اسينات كا5

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

العروي. .(9/27 5قم. الثاني  الحسن 

الناظو62000.5.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ابركا2. طا5ق  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. .(8 5قم. الثاني  الحسن 

62000.الناظو5 املغرب

اليسيني. بلعزيز  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اسشانيا.

)00 4.اسشانيا اسشانيا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

ذات. «شركة  كا5. أسينات  .-

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

الحسن. شا5ع  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

الناظو5. العروي  .(9/27 الثاني 5قم.

62000.الناظو5 املغرب 5قم السجل.
 21 19 االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.زكرياء.ابركا2.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ابركا2. طا5ق  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع الحسن الثاني 5قم.8).الناظو5.

62000.الناظو5 املغرب
اليسيني. بلعزيز  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اسشانيا.)00 4.اسشانيا اسشانيا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.21 19
 14I

IBK.Consulting

CASA-AAKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBK.Consulting
 Avenue.Al.mouqawama

 Immeuble.Yassmine.Bloc.A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir.Maroc
CASA-AAKAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني الطابق الثالث الشقة 6 

20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 481
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.06 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

CASA-.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

AAKAR

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.46.شا5ع.

 6 الز5قطوني الطابق الثالث الشقة.

20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،..

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).محند اهربا بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.بلوك. .5قم.)1  

اكادير. .80000 يوسف. سيدي  حي 

املفرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).محند اهربا بصفته)ا).

بلوك.   ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 80000 )1 .حي سيدي يوسف. 5قم.

اكادير املفرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.17 481

 11I
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محاســشــة االفــــق

 STE LARHRISSI MAJID ET
BOUAYYAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FID HORIZON
 RUE ABDELKRIM BENJELLOUN
 VN.N°10 APPT 4 ، 30000، FES

MAROC
 STE LARHRISSI MAJID ET

BOUAYYAD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كلم 1 
طريق مكنا1 ملتقى طريق بنسودة 

فـــــا1 0000  فــا1 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(1772

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(0 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).زوجـتـه عائـشـة.

من. اجتماعية  حصة  .(.621 زيـنــو2.

السيد. لفائدة  حصة  .(.621 أصل.

يناير. الغــريــسـي احـمــد بتا5يخ. ). )ة).
.202 

نـادية. ابنـــتـــه  )ة). السيد. تفويت 

اجتماعية. حصة  .(.896 الغري�سي.

من أصل.896.).حصة لفائدة السيد.

يناير. الغـريـسـي احــمــد بتا5يخ. ). )ة).
.202 

لشنى. ابنتـــه  )ة). السيد. تفويت 

اجتماعية. حصة  .(.896 الغري�سي.

من أصل.896.).حصة لفائدة السيد.

يناير. الغري�سي احمــــد بتا5يخ. ). )ة).
.202 

اسماء. ابنته  )ة). السيد. تفويت 

اجتماعية. حصة  .(.896 الغري�سي.

من أصل.896.).حصة لفائدة السيد.

يناير. الغري�سي احمــــد بتا5يخ. ). )ة).
.202 

نزهــــة. ابنته  )ة). السيد. تفويت 

اجتماعية. حصة  .(.896 الغري�سي.

من أصل.896.).حصة لفائدة السيد.

يناير. الغري�سي احـمـــد بتا5يخ. ). )ة).
.202 

ابنه مصطفى. )ة). تفويت السيد.

اجتماعية. حصة  . .79( الغري�سي.

من أصل.)79. .حصة لفائدة السيد.

يناير. الغري�سي احمـــــد بتا5يخ. ). )ة).

.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .(7 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 81/202).

 16I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE MSASATRA SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE MSASATRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي مكتب 

اشرف 5قم 42الطابق 6 شا5ع عشد 

الكريم بنجلو2 املدينة الجديدة 

فا1 - - فا1 املغرب.

تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.7 241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. .2022 9).دجنبر. املؤ5خ في.

نشاط الشركة من.«-مطو5 العقا5ات

إلى. املدنية». الهندسة  -شركة 

«-التجا5ة

-االستيراد و التصدير.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.677.

 17I

CAF MAROC

LOG B & C
إعال2 متعدد القرا5ات

CAF MAROC
 RUE.OUED.ZIZ.N°20 CASTILLA
 2° ETG.N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LOG.B & C «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة واد 
زيز 5قم 20 اقامة كاسطيا الطابق 2 

5قم 0) - - طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(072 (

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.نونبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
اللطيف. عشد  السيد  تفويت  مايلي:.
لشطاقة. الحامل  بنمسعود،.
 K2242685قم الوطنية  التعريف 
الحصص. من  حصة  ،املغربي،00 .
السيد. لفائدة  للشركة  االجتماعية 
لشطاقة. الحامل  املوغة،. العزيز  عشد 

.K 70864.التعريف الوطنية 5قم
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تحديث القانو2 االسا�سي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

بالتعديل اعاله
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)08 .
 18I

FIDCOM SAHARA

WOODPAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شا5ع الطبراني حي الوحدة )0 5قم 

20 العيو2 ، 70000، العيو2 
املغرب

WOODPAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 8 9 
الطابق الثاني فم الواد العيو2 

70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44711

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

WOODPAL

النجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

وصناعة الخشب
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الطابق الثاني فم الواد العيو2. .9 8

70000.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الناجي. محمد نجيب  السيد)ة). .-

5ياض. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مراكش. السعادة  .(6 5قم. أفاق 

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

-.«شركة ذات مسؤولية محدودة.

بصفتها. الوحيد». الشريك  ذات 

5قم. ب:. اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

االقتضاء:. عند  التجا5ي  السجل 

املمثل الدائم:.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الناجي. محمد نجيب  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5ياض أفاق 5قم.6).السعادة مراكش.
40000.مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.44711

 19I

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

ATLAS OMNIUM INVEST
إعال2 متعدد القرا5ات

(ATALS.OMNIUM.INVEST (SAS
شركة األسهم املبسطة

الدا5 الشيضاء، شا5ع بو5كو2 زنقة 
جعفر ابن حشيب إقامة املشرق 2، 

الطابق األول، 5قم  
 السجل التجا5ي بالشيضاء 5قم: 

161.04 
الرفع من الرأسمال االجتماعي

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة
للجمع. الشفوي  املحضر  إطا5  في 
العام االستثنائي املؤ5خ في.)0.فبراير.
 ATALS شركة. مساهمو  قر5  .202 

 OMNIUM INVEST
يلي:. ما  د5هم  .100.000،00  
االجتماعي. الرأسمال  من  )-الرفع 
إلى. د5هم  .(100.000،00( من.
ذلك. و  د5هم  .((  000.000,00.(
الجا5ية املستحقة. الديو2  بتعويض 
 (9.000 بإصدا5). الشركة  على 
للسهم. د5هم  .(00,00 بقيمة. سهم 
عن. اإلبراء. و  األداء. كاملة  الواحد،.
طريق املشادلة بدين لفائدة الحســـاب.
 ATALS شركة. ملساهم  الجا5ي 
OMNIUM INVEST.السيد إبراهيم.

بوتكراي..
األسا�سي. القانو2  تحيي2  .2-

للشركة
باملحكمة. تم  القانوني  اإليداع 
5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

74)860.بتا5يخ.24.فبراير 202.
 60I

segex

SAISS PAPER & PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 N°28 avenue.saint.louis.rte.ain

 chkef 1er.etage -fes ، 30000،

fes.MAROC

 SAISS.PAPER & PACKAGING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشناية 
5قم 21) الزنقة 06 بالد بنسودة 

حي املصلى خا5ج باب فتوح فا1 

0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

6 6  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  .2020 غشت.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SAISS اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.

PAPER.&.PACKAGING

بائع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

أو5اق األغلفة

الشناية. املقر االجتماعي:. عنوا2  .-

5قم.21).الزنقة.06.بالد بنسودة حي.

املصلى خا5ج باب فتوح فا0000.1  

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

مساعد. محمد  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

6.بالد بنسودة حي املصلى. 24).زنقة.
فا0000.1 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

مساعد. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي. بنسودة  بالد  .6 زنقة. .(24 5قم.
املصلى فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2020 شتنبر. .08 بتا5يخ.
.6 6  

 6(I

CABINET BOUZIDI

SATI-SPHERE IMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الشوزيدي ص.ب 21) 
الناظو5 ، 62000، الناظو5 املغرب

SATI-SPHERE IMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

املسيرة 5قم 180 الطابق   الناضو5 
62000 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 4 
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
SATI- بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 SPHERE IMOBILIER

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.

العقا5ي...بيع وشراء.العقا5ات...كراء.
العقا5ات.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الناضو5. الطابق. . .180 املسيرة 5قم.
62000.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-
الطشيعيو2):.

كريم. بودوا2  السيد)ة). .-

فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

5.11ياص فونتي بنسركاو اكادير. 5قم.
80090.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

كريم. بودوا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
املغرب.62000.الناظو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.21 4 

 62I

CONTROL CONSULTING CORPORATE

 AROUND PRINT SARL
D›AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONTROL CONSULTING
CORPORATE

 Cité.Essalam, Appt 4 Imm 22
 Casablanca, Hay.Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc
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 AROUND PRINT SARL D›AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مسكن 

الز5قاء 7)) شا5ع ابن منير الطابق 
االول شقة 5قم 2 املعا5يف الدا5 
الشيضاء 70 20 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
00819978

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

AROUND PRINT SARL D’AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.مطشعة

مسكن. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

شا5ع ابن منير الطابق. .((7 الز5قاء.

الدا5. املعا5يف  .2 5قم. شقة  االول 

الشيضاء.70 20.الدا5 الشيضاء.-.املدة.
التي تأسست من أجلها الشركة.:.99 

سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.
الحري�سي. باهية  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 14 شا5ع د 5قم. .2 تجزئة كاليفو5نيا.
 20(10 الشيضاء. الدا5  كاليفو5نيا 

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحري�سي. باهية  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 14 شا5ع د 5قم. .2 تجزئة كاليفو5نيا.
 20(10 الشيضاء. الدا5  كاليفو5نيا 

الدا5 الشيضاء.ملغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.00819978

 6 I

AUDINORD SARL

CAISSON BOIS MAROC
إعال2 متعدد القرا5ات

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000

CAISSON BOIS MAROC «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: )2 زنقة 

األ5د2 الطابق االول 5قم ) طنجـة - - 
طنجـة املغرب .

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.( (997
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.27.دجنبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تحويل مقر الشركة إلى الشقة الكائنة.

)2.زنقة األ5د2 الطابق االول 5قم. ب.
).طنجـة

على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 

مايلي:.تغيير نشاط الشركة إلى اعمال.
النجا5ة بشكل عام والكوبوند

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
اعمال النجا5ة بشكل عام والكوبوند

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تحويل مقر الشركة إلى الشقة الكائنة.

)2.زنقة األ5د2 الطابق االول 5قم. ب.
).طنجـة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .0( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.621).
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NOTAIRE

RIJAN TRAVAUX
إعال2 متعدد القرا5ات

NOTAIRE
 Angle.AV.Route.de.Targa.Rue

 capitain.arrigui.imm.Isis 6
 2éme.étage.Appt.N°17 Gueliz

 Marrakech، 40000، Marrakech
MAROC

RIJAN TRAVAUX «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: اسكجو5 
املحاميد اقامة السالمة عما5ة   

شقة 4 الطابق ) بلوك F - - مراكش 
املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.2 87 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.)).فبراير.2009
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

حصص. جميع  تفويت  مايلي:.

في. املحددة  ابجا2  مصطفى  السيد 
000/100).لفائدة مجيد الربح

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

ابجا2. مصطفى  السيد  استقالة 

بصفته مسيرا للشركة وتعيي2 مجيد.
الربح كمسير وحيد للشركة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

مراكش. .1 القصشة د5ب دمنات 5قم.
إلى حي املسيرة.2.كم.70.مراكش

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

ينص. الذي  الفصل :. 5قم  بند 

املسؤولية. ذات  شركة  مايلي:. على 
املحدودة بشريك وحيد

الذي ينص. .: .4 بند 5قم الفصل.
على مايلي:.مقر الشركة حي املسيرة.2 

كم.70.مراكش
ينص. الذي  .:6 الفصل. 5قم  بند 
لفائدة مجيد. .(00/(00 على مايلي:.

الربح
الذي ينص. .:(4 بند 5قم الفصل.
مجيد. السيد  تعيي2  تم  مايلي:. على 

الربح كمسير وحيد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .24 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

2009.تحت 5قم.40628.
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HORICOM

MATCOMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV.HASSAN.II.APPT.N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MATCOMEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2 شا5ع 
الحسن الثاني شقة 5قم 4 م ج - 

10000 مكنا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1  ( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. .09 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شا5ع الحسن الثاني شقة 5قم. .2(»

املغرب». مكنا1  .10000 .- ج. م  .4

الطابق. .8(2 إلى.«تجزئة املنزه. .5قم.
األ5�سي بوفكرا2.-.-.مكنا1 املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.924.

 66I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 EDIFICE PREFA BENI
MELLAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 EDIFICE PREFA BENI MELLAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

مو5يتانيا صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  79(

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

EDIFICE PREFA BENI MELLAL

انتاج. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املواد الخرسانية الجاهزة

 17 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد.2609 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم

الشركاء. حول  بيانات  .- .

)األشخاص الطشيعيو2):.

والكائن. بصفته)ا). .- السيد)ة). .-

عنوانه ب:.-.-.-.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

 EDIFICE DEVELOPPEMENT  -
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
والكائن. بصفتها  الوحيد». الشريك 
يعقوب. شا5ع  ب:. اإلجتماعي  مقرها 
املنصو5 اقامة االميرة. .5قم.).الطابق.
40000.مراكش. السفلي كليز مراكش.
عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 
الدائم:. املمثل  .(086 1 االقتضاء:.

5شيد حسني.
«شركة. .R.A.M.Y.A INVEST  -
بصفتها. املحدودة». املسؤولية  ذات 
والكائن مقرها اإلجتماعي ب:.عما5ة د.
شقة.26).شا5ع محمد الساد1 الحي.
الشتوي كليز.40000.مراكش املغرب.
5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.
717 )).املمثل الدائم:.5شيد حسني.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السيد)ة).5شيد حسني بصفته)ا).
ضيعة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
حي. التاني  الحسن  واحة  حسني 
الجديد سيشع.40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  79(
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HORICOM

MATCOMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HORICOM
21AV.HASSAN.II.APPT.N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MATCOMEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2 شا5ع 
الحسن الثاني شقة 5قم 4 م ج - 

10000 مكنا1 املغرب .
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1  ( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. يناير. 202. .09 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

جوهر. أحمد  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000

يناير. .09 بتا5يخ. احممي  مصطفى 

.202 

جوهر. أحمد  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).عشد.

السالم احممي بتا5يخ.09.يناير. 202.

جوهر. أحمد  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000

يناير. .09 بتا5يخ. احممي  يوسف 

.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.924.
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HORICOM

MATCOMEK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

HORICOM

21AV.HASSAN.II.APPT.N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MATCOMEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوا2 مقرها االجتماعي )2 شا5ع 

الحسن الثاني شقة 5قم 4 م ج - 

10000 مكنا1 .

تحويل الشكل القانوني للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1  ( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. .09 املؤ5خ في.

الشكل القانوني للشركة من.«شركة.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

«شركة ذات املسؤولية. إلى. الوحيد».

املحدودة».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.924.
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global.finance.and.management.sarl.au

Laanabra Travaux
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 global.finance.and.management

sarl.au

الفردوGH 17 1 عما5ة 91) 5قم 4 

االلفة الحي الحسني ، 20000، الدا5 

الشيضاء املغرب

Laanabra.Travaux شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 261 

شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 92 

20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172(11

 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Laanabra.Travaux

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاولة في.
الشناء.و اإلنعاش العقا5ي

 261 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 92 5قم. .9 شا5ع الز5قطوني الطابق.

20000.الدا5 الشيضاء.
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
محمد. اجريشات  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 26(00 العنابرة سيدي بن حمدو2.

برشيد املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
محمد. اجريشات  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حمدو2. بن  سيدي  العنابرة  دوا5 

00)26.برشيد املغرب.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.172(11
 70I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE BUSINESS
 INTERNATIONALUP

 DEVELOPMENT BUILDING
 AND PUBLIC WORK SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC
 SOCIETE BUSINESS
 INTERNATIONALUP

 DEVELOPMENT BUILDING

 AND PUBLIC WORK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي مكتب 

اشرف 5قم 42 الطابق 6 شا5ع عشد 
الكريم بنجلو2 املدينة الجديدة 

فا1 - - فا1 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
7 241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. .2022 9).دجنبر. املؤ5خ في.
 SOCIETE» من. الشركة  تسمية 
 BUSINESS INTERNATIONALUP
 DEVELOPMENT BUILDING
.«AND PUBLIC WORK SARL AU
 SOCIETE MSASATRA SARL» إلى.

..«AU
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.677.
 7(I

sud.ocean.conseil

فتوكي ماروك ه ي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud.ocean.conseil
agadir ، 80060، agadir.maroc
فتوكي ما5وك ه ي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مز5اع دوا5 
مولي الجياللي جامعة سيدي داوود 
قيادة فاسكا اقليم الحوز مراكش 

40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(29691

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
2022.تقر5 تأسيس شركة ذات. ماي.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

فتوكي. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

ما5وك ه ي

-.غرض الشركة بإيجاز:.

املنتجات. جميع  وبيع  شراء. .

املنتجات. جميع  نقل  .، الز5اعية.

الز5اعية والطازجة واملجمدة

وتصدير. وبيع  تصنيع وشراء. .
املنتج الز5اعي

واملنتجات. والشيع  الشراء. .
الحيوانية وتربية الحيوانات

املنتجات. جميع  وبيع  شراء. .
الز5اعية العضوية

األساسية. الزيوت  استخراج  .
النقية الكاملة من املواد النشاتية.

أو. االستحواذ  أو  أخذ  .

نقل. أو  االمتياز  أو  االستغالل 

االختراع. وبراءات  العمليات  جميع 

التجا5ية. والعالمات  والتراخيص 

املتعلقة بهذه األنشطة.

.تشغيل القطع الز5اعية
بجميع. التسويق  .، التوزيع. .

عشأة.
ُ
أشكال املنتجات املصنعة وامل

.االستيراد والتصدير
مز5اع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

سيدي. جامعة  الجياللي  مولي  دوا5 

الحوز. اقليم  فاسكا  قيادة  داوود 

مراكش.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

حسو�سي. حمرة  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 40000 جرير. بن  الفا�سي  عي2 

مراكش مغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حسو�سي. حمرة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40000 الفا�سي بن جرير. دوا5 عي2 

مراكش مغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. بتا5يخ. ).

.(29691

 72I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

2HM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

2HM IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

مو5يتانيا صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  79 

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 2HM بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 IMMO

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

جميع املشاني املفروشة.

 17 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد.2609 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-
00.000,00).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000,00).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

والكائن. بصفته)ا). .- السيد)ة). .-
عنوانه ب:.-.-.-.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

 PREMIUM HOLDING  -
املحدودة». املسؤولية  ذات  «شركة 
اإلجتماعي. مقرها  والكائن  بصفتها 
شا5ع غماسة طريق املطا5. . 91 ب:.
40000.مراكش املغرب 5قم السجل.
االقتضاء:.  9 8  عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.طا5ق حنيش.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الصافي. شيماء. السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
اقامة 5وبي عما5ة.6.شقة.6.االزدها5.

40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  79 
 7 I

MAITRISECONSULTING

نمجد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE.CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

نمجد شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي :   زنقة 
شرا5دة بو5ڭو2 الدا5 الشيضاء الدا5 

الشيضاء 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17(71(

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.نمجد

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي._املشاني._تجزئة

اال5ا�سي_بيع ا5ا�سي املشاني.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.:. .زنقة.

الدا5. شرا5دة بو5ڭو2 الدا5 الشيضاء.

الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السيد)ة).محمد نهي بصفته)ا). .-

والكائن عنوانه ب:.دوا5 طواجنة بني.

سيدي. .24000 بنو5. سيدي  هالل 

بنو5 املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السيد)ة).محمد نهي بصفته)ا). .-

مسير والكائن عنوانه ب:.دوا5 طواجنة.

بني هالل سيدي بنو24000.5.سيدي.

بنو5 املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.17(71(

 74I

CADES SARL

ARITHMETICA ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CADES SARL

 --46BD.ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE.N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ARITHMETICA ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 

الز5قطوني طابق ) 5قم   - 4)200 

الدا5الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.427 69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

 ARITHMETICA ADVISORY

د5هم. .(0.000 5أسمالها. مشلغ 

شا5ع. .46 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 
 200(4 - ).5قم.   الز5قطوني طابق.

حل. .: املغرب نتيجة ل. الدا5الشيضاء.

مشكر للشركة...

و حدد مقر التصفية ب.46.شا5ع.

املغرب. 5قم. . .( طابق. الز5قطوني 

4)200.الدا5الشيضاء.املغرب..

و عي2:
زنقة. .20 محمد مزيا2. السيد)ة).

و عنوانه)ا). .7 شقة. .2 بنز5ت طابق.

املغرب. الدا5الشيضاء. .200(4 املغرب.

كمصفي.)ة).للشركة.

الرقم. بلقسح  محمد  السيد)ة).

كاليفو5نيا. .، تجزئة اإلسماعيلية. .،4

 200(4 املغرب. عنوانه)ا). و 

)ة). كمصفي. املغرب  الدا5الشيضاء.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 86044..

 71I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LOQMAN IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

99  الطابق 2 مكتب 1 تجزئة جنة 

الزيتو2 ) بنسودة فا1 ، 0000 ، 

فا1 املغرب

 LOQMAN IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 والد 

الخضر جماعة والد الطيب فا1 

سايس فا1 - 0000  فا1 املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6209 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .21 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).عشد االاله 5ابحي.

 (00 حصة اجتماعية من أصل. .10

)ة).عشد القاد5. حصة لفائدة السيد.

بو5كشة بتا5يخ.21.يناير. 202.

5ابحي. لطفي  )ة). السيد. تفويت 

 (00 حصة اجتماعية من أصل. .10

)ة).عشد القاد5. حصة لفائدة السيد.

بو5كشة بتا5يخ.21.يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .24 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.89 6.

 76I
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EL OUARRAD AZIZ

VINOLOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av.des.far.Rue

 a 1 Etage.vn.Meknes.meknes،

50000، meknes.maroc

VINOLOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 

9) شا5ع محمد الخامس ايت 

مازوز الجديدة سشع عيو2 12))1 

الحاجب -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 71

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

VINOLOC

كراء. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ايت. الخامس  محمد  شا5ع  .(9

 1((12 عيو2. سشع  الجديدة  مازوز 

الحاجب.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الصبري. ياسي2  السيد)ة). .-
5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

حي اكدال سشع عيو2 الحاجب. .48

12))1.الحاجب املغرب

الصبري. الحق  عشد  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

حي اكدال سشع عيو2 الحاجب. .48

12))1.الحاجب املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الزبيري. بالل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الحاجب. عيو2  سشع  املجاهد  حي 

12))1.الحاجب املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.18 71

 77I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

MARAMEL COF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 EXPERTISE AUDIT AND

ACCOUNTANCY
5قم 20 زنقة محمد الكغاط شقة 2 

فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب

MARAMEL COF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 72 زنقة 

كولونيا محل 5قم ) طريق صفرو - 

0000  فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1(627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

1).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .MARAMEL COF

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي.72.زنقة كولونيا محل 5قم.

).طريق صفرو.-.0000 .فا1 املغرب.

نتيجة ل.:..وقف نشاط الشركة.

زنقة. .72 و حدد مقر التصفية ب.

.- طريق صفرو. .( كولونيا محل 5قم.
0000 .فا1 املغرب..

و عي2:
و. الشرايطي  أمل  السيد)ة).
حي. املكودي  زنقة  .(8 عنوانه)ا).
فا1. . 0000 الدكا5ات. املوطفي2 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6281.

 78I

SACO CONSEIL

MARIA LUXE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SACO CONSEIL
 LOT.I-13 HOMMANE.EL

 FATOUAKI.APPARTEMENT.N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MARIA LUXE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شا5ع 
)) يناير وزنقة بوكا5 مركز االعمال 
فاطمة الزهراء عما5ة 5قم ) الطابق 
االول مكتب 5قم 1 - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.90(7(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .27 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

ختوش. ما5يا  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .2.100

2.100.حصة لفائدة السيد.)ة).انس.
ايت سعيد بتا5يخ.27.فبراير. 202.

ختوش. انا1  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .2.100

2.100.حصة لفائدة السيد.)ة).انس.
ايت سعيد بتا5يخ.27.فبراير. 202.

الزوين. دعاء. )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .1.000

1.000.حصة لفائدة السيد.)ة).انس.
ايت سعيد بتا5يخ.27.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.2)414).

 79I

SACO CONSEIL

MARIA LUXE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تعيي2 ممثل قانوني للشركة

SACO CONSEIL
 LOT.I-13 HOMMANE.EL

 FATOUAKI.APPARTEMENT.N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MARIA LUXE CAR «شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زاوية 
شا5ع )) يناير وزنقة بوكا5 مركز 

االعمال فاطمة الزهراء عما5ة 5قم ) 
الطابق االول مكتب 5قم 1 - 40000 

مراكش املغرب.
«تعيي2 ممثل قانوني للشركة»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.90(7(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

وتشعا. فبراير. 202. .27 في. املؤ5خ 

تعيي2. تقر5  الحالي  املسير  الستقالة 
املمثل)ين).القانوني)ين):.

-.ايت سعيد انس.
- MARIA LUXE CAR.شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب:.
زاوية شا5ع.)).يناير وزنقة بوكا5 مركز.
5قم. عما5ة  الزهراء. فاطمة  االعمال 
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 40000 الطابق االول مكتب 5قم. .(
مراكش املغرب

عند. التجا5ي  السجل  5قم 
االقتضاء:.)7)90

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.2)414).

 80I

FLASH ECONOMIE

HIDEVEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HIDEVEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد   طابق 1 5قم 
22 النخيل 20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
16 6  

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HIDEVEX
-بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
أو. املوقع  في  املطشوخة  الوجشات 
توصيل. وكذلك  الخا5جية  للطلشات 

الطلشات للمنازل.
املنتجات. جميع  وبيع  شراء. .-

الغذائية
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
5.1قم. سمية اقامة شهرزاد. .طابق.

22.النخيل.20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الصغير. زيا2  ينيس  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.8.زنقة.
ميش انج الطابق.1.الشقة.0).5اسي2.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الصغير. زيا2  ينيس  السيد)ة). .-
بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.8 
 (0 الشقة. .1 زنقة ميش انج الطابق.
5اسي20000.2.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 نونبر. .21 بتا5يخ.
.16 6  

 8(I

FLASH ECONOMIE

 BOCKSTAEL MEDICAL
RHAZES BRUSSELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BOCKSTAEL MEDICAL RHAZES
BRUSSELS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة سبتة 

5قم 7 اقامة 5امي طابق 2 املكتب 
5قم 8 - 20000 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 0(6((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. . 0 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 BOCKSTAEL MEDICAL RHAZES
 (0.000 مشلغ 5أسمالها. .BRUSSELS
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة.
 2 طابق. 5امي  اقامة  .7 5قم. سبتة 
املكتب 5قم.8 - 20000.الدا5 الشيضاء.
اي. وجود  عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

نشاط تجا5ي.
و حدد مقر التصفية ب زنقة سبتة.
5قم.7.اقامة 5امي طابق.2.املكتب 5قم.

8 - 20000.الدا5 الشيضاء.املغرب..
و عي2:

السيد)ة).خالد فا15 و عنوانه)ا).
 RUE VERHOEVEN 6 (020
كمصفي. .BRUXELLES BELGIQUE

)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.6 8110.
 82I

SERVIAP

GROUPE OSTL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVIAP
5قم ) زاوية شا5ع طا5ق بن زياد 
بنسليما2 ، 000 )، بنسليما2 

املغرب
GROUPE OSTL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم ) 
زاوية شا5ع طا5ق ابن زياد شا5ع 

ز5يدي غفو5 بن سليما2 000 ) بن 
سليما2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
796 

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GROUPE OSTL

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

متنوعة أو تشييدية.-مطو5 عقا5ات

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زياد شا5ع. ابن  زاوية شا5ع طا5ق  .(

ز5يدي غفو5 بن سليما000.2 ).بن.

سليما2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

7.111) .).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

7.111) .).د5هم

العينية. الحصص  مشلغ  .-

لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف  مع 

املسمى. امللك  د5هم،. .(. (7.111

الرسم. ذي  الفالح  التجا5ي  املركز 

)28)21/6.الكائن بجماعة. العقا5ي.

سيدي بطاش بنسليما2 مساحته. ) 

ا5.)).سنتيا5 املتكو2 من أ5ض عا5ية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الخلفي. سعيد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 (2(12 اوالد عزوز سيدي يحي زعير.

سيدي يحي زعير املغرب

الفنا2. الكشير  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اوالد بو5زك سيدي بطاش بنسليما2.

000 ).بنسليما2 املغرب

الخلفي. طا5ق  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

والد عزوز الرمامحة سيدي يحي زعير.

12)2).سيدي يحي زعير املغرب

-.السيد)ة).عمرو الزين بصفته)ا).

دوا5 اوالد عزوز. والكائن عنوانه ب:.

سيدي يحي زعير.12)2).سيدي يحي.

زعير املغرب
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الخلفي. سعيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

زعير. يحي  سيدي  عزوز  اوالد  دوا5 

12)2).سيدي يحي زعير املغرب

الفنا2. الكشير  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

دوا5 اوالد بو5زك سيدي بطاش. ب:.

بنسليما000.2 ).بنسليما2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.796 

 8 I

segex

 B IN PROGRESS

 CONSULTING AND

TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 N°28 avenue.saint.louis.rte.ain

 chkef 1er.etage -fes ، 30000،

fes.MAROC

 B IN PROGRESS CONSULTING

AND TRAINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

عشد الكريم بنجلو2 الطابق 8 

باملكتب 64 فا1 - فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71607

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 B IN بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 PROGRESS CONSULTING AND

TRAINING

تكوين. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اإلدا5ية/. االستشا5ات  حر/. منهي 

اإلشها5ات.

زنقة. .( عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

 8 الطابق. بنجلو2  الكريم  عشد 

باملكتب.64.فا1.-.فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).جابر عا5ف بصفته)ا).

املامونية. تجزئة  عنوانه ب:. والكائن 

فا1. ج  م  .7 شقة. ميموزة  اقامة 

0000 .فا1 املغرب

-.السيد)ة).حياة لهشوب بصفته)ا).

املامونية. تجزئة  عنوانه ب:. والكائن 

فا1. ج  م  .7 شقة. ميموزة  اقامة 

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حداد. الضاوية  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. السالم  حي  مكر5  .(8 زنقة. .8

قادو1 فا0000.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.71607

 84I

FIDUBAC SARL

IMEX FRECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62) مكر5 شا5ع يوسف ابن تاشفي2 

الشقة 5قم )) الناضو5 ، 62000، 

الناضو5 املغرب

IMEX FRECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

لحسن 5قم 49 الناظو5 62000 

الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 49

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 IMEX بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

FRECH

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

وتصدير الفواكه والخضروات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي اوالد.

 62000 الناظو5. .49 5قم. لحسن 

الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.10.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

10.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. حول  بيانات 

الطشيعيو2):.

بوحموم. صبيحة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اوالد لحسن الفيض الناظو62000.5 

الناظو5 املغرب

-.السيد)ة).5شيد ملريني بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي اوالد بوعطية.

الناظو5. .62000 الناظو5. .07 5قم.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بوحموم. صبيحة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. الفيض  لحسن  اوالد  حي 
62000.الناظو5 املغرب

-.السيد)ة).5شيد ملريني بصفته)ا).

اوالد. حي  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
 62000 الناظو5. .07 5قم. بوعطية 

الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.21 49
 81I

PREMIUM FINANCE

GET MOROCCO GUIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GET MOROCCO GUIDE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 5قم 
  الطابق الثاني 5قم )91 تجزئة 

املسا5 طريق آسفي - مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(41 04
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 GET تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

MOROCCO GUIDE

تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التظاهرات.

شقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5قم. .الطابق الثاني 5قم.)91.تجزئة.

املسا5 طريق آسفي.-.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

شطو. ايت  فؤاد  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 41000 تنغير. امكونة  قلعة  اغيل 

تنغير املغرب

-.السيد)ة).سعد الشاهي بصفته)ا).

لحسن. ايت  ب:. عنوانه  والكائن 

 41000 تنغير. امكونة  قلعة  ابوزيد 

تنغير املغرب

الطالب. سعيد  السيد)ة). .-

ايت. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 41000 تنغير. امكونة  قلعة  اكمات 

تنغير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

شطو. ايت  فؤاد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

تنغير. امكونة  قلعة  اغيل  زنقة  ب:.

41000.تنغير املغرب

-.السيد)ة).سعد الشاهي بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.ايت لحسن.

 41000 تنغير. امكونة  قلعة  ابوزيد 

تنغير املغرب

الطالب. سعيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

تنغير. امكونة  قلعة  اكمات  ايت  ب:.
41000.تنغير املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.(41 04

 86I

PREMIUM FINANCE

XPERIENCE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

XPERIENCE TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 
األعمال زنيت شا5ع مسلم تجزئة 
بوكا5 الطابق الثالث شقة 5قم 4) 

باب دكالة - مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(41229
 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

XPERIENCE TRANS
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

نقل الشضائع لآلخرين.
مركز. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجزئة. مسلم  شا5ع  زنيت  األعمال 
 (4 5قم. شقة  الثالث  الطابق  بوكا5 

باب دكالة.-.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).امي2 فاتحي بصفته)ا).
 0( نو5. اقامة  ب:. عنوانه  والكائن 
زنقة يوغزالفيا جليز. .(6 الشقة 5قم.

40000.مراكش املغرب
فاتحي. عشدالصادق  السيد)ة). .-
م. ح  ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 40000  208 5قم. الحمراء. تجزئة 

مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).امي2 فاتحي بصفته)ا).
اقامة نو5. مسير والكائن عنوانه ب:.
يوغزالفيا. زنقة  .(6 5قم. الشقة  .0(

جليز.40000.مراكش املغرب
فاتحي. عشدالصادق  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
ح م تجزئة الحمراء.5قم.208 40000 

مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(41229
 87I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE MEXICO›S
NACHOS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps.bureaux.angle

 rue.abdelkhalek.torres.et.rue
 brahim.roudani 6eme.etage
N°40 ، 30100، FES.MAROC

 SOCIETE MEXICO›S NACHOS
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 IM F وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 APTS 5 LES.ORANGERS.TRC 2

ET 1 , Meknes 10060 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

179(9

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 أكتوبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 SOCIETE MEXICO’S NACHOS

SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة و اشغال الشناء

 IM F االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 APTS 1 LES ORANGERS TRC 2

ET.1.,.Meknes.10060.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بوزيد. العالي  عشد  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الف. .2 املنصو5. .(2 5قم. .9 الف.

مكنا0060.1).مكنا1 املغرب

بوزيد. محمد  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الف. .2 املنصو5. .(2 5قم. .9 الف.

مكنا0060.1).مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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بوزيد. العالي  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عما5ة الف.5.9قم.2).املنصو2.5.الف.

مكنا0060.1).مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .29 بتا5يخ.

.179(9

 88I

الفيديسا

BROC THE KASBAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفيديسا

702 عما5ة اشتوكية الطابق التاني 

5قم الشقة 6 املسيرة ) حرف ب 

مراكش ، 40)40، مراكش املغرب

BROC THE KASBAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض 

العرو1 سويقة 5قم 00  -مراكش- 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  71(

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 BROC.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

THE KASBAH

 TENANT.:غرض الشركة بإيجاز.-

FAST-FOOD-SNACK

5ياض. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

-مراكش-. . 00 العرو1 سويقة 5قم.

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).محمد بيري بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.املسيرة.).-د-.5قم.
204.مراكش.40000.مراكش املغرب
 LE BRAS MELANIE السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.املسيرة.
 40000 مراكش. .204 5قم. -د-. .(

مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).محمد بيري بصفته)ا).
 ( املسيرة. والكائن عنوانه ب:. مسير 
-د-.5قم.204.مراكش.40000.مراكش.

املغرب
 LE BRAS MELANIE السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
مراكش. .204 5قم. -د-. .( املسيرة. ب:.

40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  71(
 89I

MARCHICA CONSEIL

RIFINHO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا5ع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظو5. ، 62000، الناظو5 
املغرب

RIFINHO CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ 26-0  زنقة 5قم ) ا5كما2 

الناظو5 12 62. الناظو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم السجل التجا5ي: 21299

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RIFINHO CAR

كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي لعري.

ا5كما2. .( 5قم. زنقة  .26- 0 الشيخ.

الناظو12.5 62..الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الريفي. امحمد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

لعري الشيخ ا5كما2 الناظو12.5 62. 

الناظو5 املغرب

-.السيد)ة).امي2 مقدم بصفته)ا).

دوا5 اوالد مخمد. والكائن عنوانه ب:.

الناظو5. ا5كما2  لهدا5ة  السفلي 

12 62..الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الريفي. امحمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. ا5كما2  الشيخ  لعري  حي 

12 62..الناظو5 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.21299

 90I

BRI CONSULTING GROUP

« LDM STONE « 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRI CONSULTING GROUP

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 « LDM STONE « شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

حشوها العيو2 70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4479(

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.22 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

.» تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

» LDM STONE

شراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وبيع وتسويق الرخام وجميع منتجات.

أو أصناف الرخام.

وتسويق. واستيراد  وبيع  شراء.

جميع املواد الالزمة إلنتاج وتصميم.

املواد الرخامية..جميع أنواع الجبس.

الزخرفة. أو  الحرفي  أو  الحديث 

الجبس. وتصنيع  تصميم  الرخامية..

وبيع الجص. املنحوت وتركيشه..شراء.

وجميع أنواع الشالط.
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وبيع املواد الخام وجميع. شراء. .•

ملما5سة. الالزمة  االستهالكية  املواد 

األعمال. أعاله.. املذكو5ة  األنشطة 

املدنية. والهندسة  العامة  اإلنشائية 

الصحي. الصرف  اآلبا5.أعمال  وحفر 

الطالء. الشرب.. ملياه  املتنوعة 

والتزجيج. والدها2  والتركيشات 

الكهرباء. بناء. والطرق.. والنجا5ة 

والسشاكة والنجا5ة.

اإلنشاءات املعدنية واألملنيوم. .•

الصرف الصحي وحفر اآلبا5 واملجا5ي.

الرصيف.أعمال. حواجز  .•

التشجير وإصالح الصوبات الز5اعية.

العامة والصرف. الحفر  أعمال  .•

الصحي والطرق والششكات املختلفة.

والكهرباء. املياه  وإمدادات  والطرق 

وتسويق. وتصدير  استيراد  والهاتف..

باألعمال. املتعلقة  واملعدات  املواد 

االستيراد والتصدير. املذكو5ة أعاله..

والتجا5ة. واملشيعات  واملشتريات 

والتسويق. والتمثيل  والسمسرة 

والتوزيع ألي غرض أو منتج مادي أو.

بضاعة أو محرك أو ملحقات تتعلق.

العامة. التجا5ة  املجاالت.. بجميع 

واالستيراد والتصدير.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

حشوها العيو70000.2.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حسن. الشداد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

العيو2. .07 هريرة. ابو  املسيرة شا5ع 

70000.العيو2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حسن. الشداد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي املسيرة شا5ع ابو هريرة.07.العيو2.

70000.العيو2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.4479(

 9(I

ACO CONSULTING

 COMPAGNIE DES

 BOISSONS GAZEUSES DU

NORD
شركة املساهمة

5فع 5أسمال الشركة

ACO CONSULTING

 rue.libourne - résidence.du ,70

 centre - 4ème.étage- Apt.14- ،

20500، casablanca.maroc

 COMPAGNIE DES BOISSONS

GAZEUSES DU NORD شركة 

املساهمة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية سيدي إبراهيم - - فا1 

املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((286

العام. الجمع  بمقت�سى 

دجنبر. في. 2. املؤ5خ  اإلستثنائي 

الشركة. 5أسمال  5فع  تم  .2022

 80.000.000,00» قد5ه. بمشلغ 

د5هم». .CAPITAL» من. أي  د5هم».

عن. د5هم». .(  .720.000,00» إلى.

ديو2. مع  مقاصة  إجراء. .: طريق.

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 640.

 92I

STE SKY AFFAIRES.شركة سكاي افير

STE BOUNIARBO شركة 
بونياربو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE SKY شركة سكاي افير

AFFAIRES

ملتقى شا5ع محمد الخامس و شا5ع 

الحسن الثاني اقامة عثما2 الطابق 

الثاني 5قم 6 بني مالل، 000 2، بني 

مالل املغرب

STE BOUNIARBO شركة بونيا5بو 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5ياض 

السالم بلوك 4  5قم   بني مالل 

000 2 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.2129

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

02.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة بونيا5بو. .STE BOUNIARBO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

5أسمالها. مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .800.000

  4 بلوك. السالم  5ياض  اإلجتماعي 
مالل. بني  .2 000 مالل. بني  5قم. .

املغرب نتيجة لقفل الشركة.

و عي2:

و. عربوش  القاد5  عشد  السيد)ة).
بلوكط4   السالم  5ياض  عنوانه)ا).
املغرب. مالل  بني  .2 000 5قم.  

كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

5ياض. وفي  فبراير. 202. .02 بتا5يخ.

.- بني مالل. 5قم. . . 4 السالم بلوك.

000 2.بني مالل املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.147).

 9 I

fiduazizi

INSPECT TECH AL JANOUB
إعال2 متعدد القرا5ات

fiduazizi

شا5ع عمر املختا5 حي القد1 ، 

70000، العيو2 املغرب

 INSPECT TECH AL JANOUB

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 

ابراهيم املازني 5قم 1  حي الفتح 

شا5ع ابراهيم املازني 5قم 1  حي 

الفتح 70000 العيو2 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.1719

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:(- 5قم. قرا5 

5فع 5ا1 مال الشركة من. .(- مايلي:.

0000).د5هم الى.2000000.د5هم.

قرا5 5قم.-2:.الذي ينص على مايلي:.

الى. للشركة  االجتماعي  املقر  -2تغيير 

الطابق. الفرسا2  شا5ع  القد1  حي 

السفلي عما5ة السعادة لرقم.228

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.-):.الذي ينص على مايلي:.
-).5فع 5ا1 مال الشركة من.0000) 

د5هم الى.2000000.د5هم.

بند 5قم.-2:.الذي ينص على مايلي:.

الى. للشركة  االجتماعي  املقر  -2تغيير 

الطابق. الفرسا2  شا5ع  القد1  حي 

السفلي عما5ة السعادة لرقم.228

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 17/202)4.

 94I
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comptahagga

ATLAS CARAVAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptahagga
 guelmim.guelmim، 81000،

guelmim.maroc
 ATLAS CARAVAN TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 04) 
بلوك ف حي موالي 5شيد الشطر 

الثاني العيو2 70000 العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
4471(

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 ATLAS.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

CARAVAN TRAVAUX
اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.و الطرق
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.04) 
الشطر. 5شيد  موالي  حي  ف  بلوك 

الثاني العيو70000.2.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

فراحي. نو5الدين  السيد)ة). .-

بلوك. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الثاني. الشطر  5شيد  موالي  حي  ف 
70000.العيو2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

مسير. بصفته)ا). .0 السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.0000 0 0 0

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.4471(
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AMOURI CONSULTING

YALI GREEN HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès.Lotissement.Belair 2

 Dokkarat.Bureau 2 Immeuble

 Espace.Bureaux.des.Champs،

30000، FES.MAROC

YALI GREEN HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 

1 عما5ة 10 حي النخيل طريق عي2 

السمن 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71627

 07 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 YALI تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

GREEN HOLDING

-.غرض الشركة بإيجاز:.•خدمات.

اإلدا5ة أو اإلدا5ة نيابة عن شركة أو.

أكثر في جميع قطاعات األعمال؛

•.االستيراد والتصدير؛

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

حي النخيل طريق عي2. .10 عما5ة. .1

السمن.0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.0.000) 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عزيز الصفا5 بصفته)ا).

نزهة. تجزئة  .1 ب:. عنوانه  والكائن 

الدا5الشيضاء. .20000 كاليفو5نيا.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الصفا5. عزيز  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 20000 كاليفو5نيا. نزهة  تجزئة  .1

الدا5الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.71627
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L-expert-comptable.ma

SWEAT&CHIC.BYMB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd.d›Anfa, Casablanca 7 

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

SWEAT&CHIC.BYMB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 261 شا5ع 

الز5قطوني الطابق التاسع 5قم 92 

الدا5 الشيضاء - الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172(7 

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 SWEAT&CHIC.BYMB

شراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

.، اإلنترنت. وعبر  املتجر  في  بيع  .،

واملالبس. .، والتصدير. .، واالستيراد.

األزياء. وملحقات  .، لال5تداء. الجاهزة 

.، واملواد الخام. .، والسلع الجلدية. .،

وملحقات. .، والجلود. .، واملنسوجات.

أخرى. مفيدة  مواد  وأي  التجميع 

ضرو5ية لصنع اإلبداع.

 261 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع الز5قطوني الطابق التاسع 5قم.

92.الدا5 الشيضاء.-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بوصفيحه. املهدي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

00000.سا2 مو5 دي فوص فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بوصفيحه. املهدي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
سا2 مو5 دي فوص. .00000 فرنسا.

فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.172(7 
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FLASH ECONOMIE

DKIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DKIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 0  
شقة 8 ،زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسا2 00)0) الرباط -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(662 0

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
DKIC.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
االستشا5ات اإلدا5ية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.عما5ة.0  
،زنقة موالي احمد الوكيلي. .8 شقة.

حسا00.2)0).الرباط.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
خالدين. اد5يس  السيد)ة). .-
 28CHE.:بصفته)ا).والكائن عنوانه ب
 DE L EP( 84000 AVIGNON

FRANCE
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
خالدين. اد5يس  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 28CHE DE L EP( 84000 ب:.

AVIGNON FRANCE
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.(662 0
 98I

GHIZLANE DOUBLANE

ALPACHINO CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
5قم 1 عما5ة العشدي شا5ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب
ALPACHINO CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 627 شا5ع 

محمد الخامس الدا5 الشيضاء - الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 187

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ALPACHINO CAFE

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

.، بليا5دو. .، وجشات خفيفة. .، مقهى.

التشغ.،.تصوير النسخ.،.دفع الفواتير.

والعالقات املالية

متاجرة.،.استيراد و تصدير. .•

،.تجا5ة.،.توزيع.

جميع. عامة  وبصفة  .•

الصناعية. و  التجا5ية  العمليات 

العقا5ية. غير  أو  العقا5ية  و  واملالية 

التي لها ا5تشاط مشاشر أو غير مشاشر.

أ2. شأنها  من  والتي  أعاله  بالغرض 

تساعد على إنماء.الشركة.

 627 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع محمد الخامس الدا5 الشيضاء.

-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

خابزي. هشام  السيد)ة). .-

الدا5. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الشيضاء. الدا5  .20000 الشيضاء.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
خابزي. هشام  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

20000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 187
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CAJF CO

AYCODENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAJF CO

 Rue.Ait.Ourir ، 20000، 0 

casablanca.maroc

AYCODENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 2) 

تو5يرت 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(77979

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  .20(0 شتنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

AYCODENT

-.غرض الشركة بإيجاز:.التصدير.

و االستيراد
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-.عنوا2 املقر االجتماعي:.زنقة.2) 

تو5يرت.20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بصفته)ا). 5وز  طالل  السيد)ة). .-

شا5ع. .2(9 ب:. عنوانه  والكائن 

ز5قطوني طابق.6.ا.4) 20000.الدا5.

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ميشال. ايوب  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة سا2 سيمو2 فيه الكو99201.5 

فيه الكو5 لشنا2
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2008 فبراير. .20 بتا5يخ.

.(77979

400I

derkaoui.ahmed

SOTRABERMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derkaoui.ahmed

 hay.essalam.bloc.G.khenifra

 N 249 hay.essalam.bloc.G

 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

SOTRABERMAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

انس الطابق الثاني الشقة 01 ايت 

مو 14100 مريرت -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4769

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 SOTRABERMAN

-.غرض الشركة بإيجاز:.مفاوضة-

اشغال مختلفة

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ايت. .01 الثاني الشقة. انس الطابق 

مو.14100.مريرت.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

21.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عثما2. برزكا2  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
8 .5قم.)21.املؤسسة الحرة.14100 

مريرت املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عثما2. برزكا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الحرة. املؤسسة  .21( 5قم. . 8 زنقة.

14100.مريرت املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.4769

40(I

FAD CONSULTING

فينيزيا هاوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING

 rue.ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier.BEAUSEJOUR, Route

 d›El.Jadida, Hay.Hassani ،

20200، Casablanca.MAROC

فينيزيا هاو1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)، زنقة 

صبري بوجمعة، الطابق األول، 

الرقم 6 الدا5 الشيضاء املغرب 

20080 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174007

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.فينيزيا.

هاو1

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.
العقا5ي

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2)،.زنقة.

صبري بوجمعة،.الطابق األول،.الرقم.

6.الدا5 الشيضاء.املغرب.20080.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 مشلغ الحصص النقدية:. .- .

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الزعيم. مصطفى  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

)،.زنقة دمشق،.طريق عي2 الشقف.

فا0010.1 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الزعيم. مصطفى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. طريق  دمشق،. زنقة  .،( 5قم.

الشقف فا0010.1 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.174007

402I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

JOELAK SANITAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

JOELAK SANITAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم ) 

تجزئة 400) قرب مسجد الرحمة 

حي ميكو املرجة فا1 - 0000  فا1 

املغرب.
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حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.47187

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 دجنبر. .29 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 JOELAK الوحيد. الشريك  ذات 

 90.000 مشلغ 5أسمالها. .SANITAIRE

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.

400).قرب مسجد الرحمة. ).تجزئة.

حي ميكو املرجة فا1.-.0000 .فا1.

املغرب نتيجة ل.:.عدم تحقيق الهدف.

االجتماعي..

و حدد مقر التصفية ب شا5ع ابو.

بكر صديق عما5ة.0 ).شقة 5قم.8 - 

0000 .فا1 املغرب...

و عي2:

السيد)ة).محمد بينو و عنوانه)ا).

زنقة النمسا شا5ع بيروت الزهو5. .1

)ة). فا1 املغرب كمصفي. . 0000 2

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا1 بتا5يخ.7).يناير. 202 

تحت 5قم. 178.

40 I

FACE FIDUCIAIRE

فوزڨنتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شا5ع مصطفى املعني الطابق 

الثالث 5قم 6 ، 0 )20، الدا5 

الشيضاء املغرب

فوزڨنتو5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )20 شا5ع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 0 )20 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1729(7

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

فوزڨنتو5

تاجر في. غرض الشركة بإيجاز:. .-

بالجملة. الخام  واملعاد2  الخامات 

أو. املناجم  مشغل  ؛. الجملة. وششه 

التعدين

 20( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 9 ش. .2 ط. املعاني  مصطفي  شا5ع 

0 )20.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ابراهيم حمد الشعيبي.

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الدمام.

0)22 .الدمام السعودية

-.السيد)ة).دغال أجاي بصفته)ا).

دبي. .99247 دبي. والكائن عنوانه ب:.

اإلما5ات

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).ابراهيم حمد الشعيبي.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الدمام.0)22 .الدمام السعودية

-.السيد)ة).دغال أجاي بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.دبي.99247 

دبي اإلما5ات
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.1729(7

404I

NOTAIRE

محلبة
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي.)األشخاص.

الطشيعيو2)

 عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

محلشة

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

فبراير.7)20.أعطى السيد)ة).فاطمة.

التجا5ي. بالسجل  املسجل  سامر 

لفائدة. الحر  التسيير  حق  .428208

السيد لحسن كنوز املسجل بالسجل.

التجا5ي 5قم.000000.ملدة.).سنة

تبتدئ من.)0.ماي.7)20.و تنتهي.

في.0 .أبريل.8)20.لألصل التجا5ي ذو.

الشيانات التالية:

فاتح،. الحاج  تجزئة  .: العنوا2. .-

الدا5 الشيضاء. .- .- االلفة. .،166 5قم.

املغرب

-.الشعا5 التجا5ي عند االقتضاء.:.

-.النشاط املزاول فعليا.:.محلشة

401I

comptahagga

LAILA MH SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptahagga

 guelmim.guelmim، 81000،

guelmim.maroc

LAILA MH SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 22 

عما5ة 5قم 0) شقة 5قم  0 حي 

العودة العيو2 70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 9491

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .202( دجنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 LAILA.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

 MH SERVICE

تحويل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االموال و الخدمات.

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

حي. 0).شقة 5قم. 0. عما5ة 5قم. .22

العودة العيو70000.2.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حمدو2. ليلى  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

269.حي الجديد عي2 العودة.2010) 

الصخيرات املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:..
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مسير. بصفته)ا). .0 السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.0000 0 0 0

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .202( دجنبر. .(7 بتا5يخ.
. 9491

406I

L-expert-comptable.ma

EDIGESPOR MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma
 Bd.d›Anfa, Casablanca 7 

 20060 ، 20060، casablanca
maroc

EDIGESPOR MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
آيت با عمرا2 زاوية شا5ع محمد 

الخامس سلم ب الطابق   املكتب 
 0  - الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172 8(
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 EDIGESPOR MOROCCO
استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-
جميع. وتوزيع  وتسويق  وتصدير 
عناصر. أو  املكونة  واملواد  املنتجات 

الشناء
زنقة. .( عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
محمد. شا5ع  زاوية  عمرا2  با  آيت 
املكتب. الطابق. . الخامس سلم ب 

 0 .-.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

هو5اسيو. خوسيه  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). مو5يرا 

ب:.البرتغال.00000.املدينة الجديدة.
لكاال بو5طو البرتغال

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

هو5اسيو. خوسيه  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). مو5يرا 

املدينة. .00000 البرتغال. عنوانه ب:.
الجديدة لكاال بو5طو البرتغال

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.
.172 8(

407I

ALTA COMPTA

بيلبالص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALTA COMPTA
 AV.FES.RUE.EGYPTE.N9 BIS
 AV.FES.RUE.EGYPTE.N9 BIS،

90000، TANGER.MAROC
بيلشالص شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

فا1 زنقة مصر 5قم 9 مكر5 طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.96681
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. .2022 شتنبر. .(9 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).سليما2 االيسر.

0  .حصة اجتماعية من أصل.100 

خديجة. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

أوالد الحاج بتا5يخ.9).شتنبر.2022.

تفويت السيد.)ة).سليما2 االيسر.

 100 حصة اجتماعية من أصل. .90

نسرين. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

االيسر بتا5يخ.9).شتنبر.2022.

تفويت السيد.)ة).سليما2 االيسر.

 100 حصة اجتماعية من أصل. .80

حسن. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

الفضالوي بتا5يخ.9).شتنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

أكتوبر. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.964)).

408I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EXOTERIOR INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

EXOTERIOR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

مو5يتانيا صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  799

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 EXOTERIOR INVEST

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

جميع املشانب املفروشة

 17 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد.2609 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5ويمي. ميشيل  ايلي  السيد)ة). .-

فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الشمالي. النخيل  تافرطة  .(0 5قم.

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

 ENSOF GROUP MOROCCO -

مسؤولية. ذات  «شركة  .- EGM

الوحيد». الشريك  ذات  محدودة 

بصفتها والكائن مقرها اإلجتماعي ب:.

فيال 5قم.  .عملية مسك الليل شا5ع.

 40000 اغلي. باب  الساد1  محمد 

مراكش املغرب 5قم السجل التجا5ي.

املمثل. االقتضاء:. 8921. عند 

الدائم:.طا5ق برادة العزيزي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

العزيزي. برادة  طا5ق  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40000 تا5كة. . 8 5قم. تا5كة  5ياض 

مراكش املغرب

السيد)ة).كريم بلواد بصفته)ا). .-

مسير والكائن عنوانه ب:.شا5ع محمد.

انديكو. .(2 ا. فيال  الساد1 كلم. ).

تما5ة. .(2000 الصخيرات. املنزه  .02

املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  799

409I

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة تافياللت ملحقة.

و5زازات

 STE TOUDGHA TRAVEL

CAR « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما5 لجهة د5عة 

تافياللت ملحقة و5زازات

شا5ع موالي 5شيد عما5ة داد1 

الطابق االول و5زازات، 41000، 

و5زازات املغرب

 STE TOUDGHA TRAVEL CAR

SARL.AU « شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 07 

شا5ع امسمرير حي الفالحة 41800 

تنغير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4  1

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 TOUDGHA TRAVEL CAR » SARL

AU

*كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق.

 07 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

 41800 الفالحة. امسمرير حي  شا5ع 

تنغير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

جهراوي. سفيا2  السيد)ة). .-

ايت. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
امحمد تغزوت.41800.تنغير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

اوبلحاج. احسا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي حلول.41800.تنغير املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.4  1

4(0I

CONSEILS EVERNAGE

MAY DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV.ALLA.EL.FASSI.N°17

 IMM.JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH.maroc

MAY DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي عملية 
قصو5 الحمرا اقامة 6 شقة  ) 

حربيل مراكش. - 40000 مراكش 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

 98069
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم. .2022 دجنبر. .22 في. املؤ5خ 

 MAY» من. الشركة  تسمية  تغيير 

 BIRDS» إلى. .«DISTRIBUTION

..«DISTRIBUTION

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.1)414).

4((I

اءتمانية عشد الرحيم

CASH 24H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتمانية عشد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
5قم 9 ، 1000)، الخميسات املغرب

CASH 24H شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

القا�سي عياض الرقم 424 حي 

الزهراء الخميسات - الخميسات -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2969(

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 CASH.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

24H

تحويل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األموال وإستخالص الفواتير

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

حي. .424 الرقم. عياض  القا�سي 

الزهراء.الخميسات.-.الخميسات.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
حضرا2. سميرة  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 (1000 الخميسات. اإلد5يسية 

الخميسات املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
حضرا2. سميرة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تجزئة اإلد5يسية الخميسات.1000) 

الخميسات املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.2969(
4(2I

Cabinet.Solution.Consulting.and.Accounting

CHIMASERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet.Solution.Consulting
and.Accounting

 N° 21 RUE.DAHR.SOUK
BETTANA.SALE ، 11040، سال 

املغرب
CHIMASERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن الثاني زنقة ابدا5ي 5قم 9 
طابق الثاني شقة 9 الرباط 0000) 

الرباط -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(6107(
 04 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
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تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 CHIMASERVICE

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

متنوعة.

تاجا5ة متنوعة.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 9 5قم. ابدا5ي  زنقة  الثاني  الحسن 

 (0000 الرباط. .9 طابق الثاني شقة.

الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بنعموش. لطيفة  السيد)ة). .-

سال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

000)).سال املغرب

الناجح. حمزة  السيد)ة). .-

سال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

0000).سال املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بنعموش. لطيفة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سال.0000).سال املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .22 بتا5يخ.

.(6107(

4( I

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و

LUMELECTREAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و

شا5ع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األ5�سي، تطوا2 

تطوا2، 000 9، تطوا2 املغرب

LUMELECTREAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عجما2 5قم 7) تطوا2 000 9 

تطوا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 2979

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

LUMELECTREAU

*اشغال. -.غرض الشركة بإيجاز:.

الشناء.املختلفة.

والبستنة. والنظافة  *الصيانة 

وأحواض. األسطح  وتنظيف  واألمن 

السشاحة

*االستيراد والتجا5ة

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 9 000 تطوا2. .(7 5قم. عجما2 

تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السيد)ة).منير امليسر بصفته)ا). .-

بوزغالل. حي  ب:. عنوانه  والكائن 
 9 200 املضيق. سمير  براج  طريق 

املضيق املغرب
-.السيد)ة).اسية برايت بصفته)ا).
بوزغالل. حي  ب:. عنوانه  والكائن 
 9 200 املضيق. سمير  براج  طريق 

املضيق املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السيد)ة).منير امليسر بصفته)ا). .-
مسير والكائن عنوانه ب:.حي بوزغالل.
 9 200 املضيق. سمير  براج  طريق 

املضيق املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

. 2979
4(4I

FIDECA

ROUDANI FONCIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI   2
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
ROUDANI FONCIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 
التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2   شا5ع 
ابراهيم الروداني الطابق االول 

شقة 5قم 6 املعا5يف - 0  20 الدا5 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 97241
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5 حل. يناير. 202. . 0 املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ. .ROUDANI FONCIER
وعنوا2. د5هم  .40.000 5أسمالها.

2  .شا5ع ابراهيم. مقرها اإلجتماعي.

 6 الروداني الطابق االول شقة 5قم.

الشيضاء. الدا5  .20  0 .- املعا5يف.

اي. وجود  عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

نشاط.

   2 ب. التصفية  مقر  حدد  و 
شا5ع ابراهيم الروداني الطابق االول.

شقة 5قم.6.املعا5يف.-.0  20.الدا5.

الشيضاء.املغرب..

و عي2:

فا�سي. الواحد  عشد  السيد)ة).

تجزئة كرام شا5ع. فهري و عنوانه)ا).

 20(10 الشيضاء. كاليفو5ني  مكة 

)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)7)860.

4(1I

FLASH ECONOMIE

 MARRAKECH HOLIDAYS

CAR
إعال2 متعدد القرا5ات

 MARRAKECH HOLIDAYS CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 5قم 

) - الداخلة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

4091

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.29.نونبر.2022.قر5 شركاء.

الشركة ما يلي

الركراكي. سا5ة  السيدة  تفويت 

000 .حصة للسيد سليما2 الركراكي.

بمجموع.000 

الركراكي. سا5ة  السيدة  تفويت  .

الكلمة. هدى  للسيدة  حصة  .2000

بمجموع.2000
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الركراكي. سليما2  السيد  تعيي2 

 (14 القاطن بتجزئة السعادة عما5ة.

،.كمسير. 1.عي2 مزوا5 مراكش. شقة.

جديد للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

  0 بتا5يخ. الذهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر.2022

4(6I

LADICHAUDE

 EVENTS WITH
WANDERLUST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EVENTS WITH WANDERLUST

املحل 5قم 0) مشروع الشروق 

تجزئة ويسال2 2 الشطر أ ، 0، 

مكنا1 املغرب

 EVENTS WITH WANDERLUST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل 5قم 

0) مشروع الشروق تجزئة ويسال2 

2 الفئة أ مكنا1 - مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 17

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 EVENTS WITH WANDERLUST

تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الحفالت واملهرجانات

املحل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تجزئة. الشروق  مشروع  .(0 5قم.

ويسال2.2.الفئة أ مكنا1.-.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

باباط. بلغيت  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 0.تجزئة فاطمة الزهراء.حي الرياض.

ويسال10041.2.مكنا1 املغرب

5اء. ميغا2  لووير  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.أالسكا..

املتحدة. الواليات  أالسكا  .9910(

األمريكية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

باباط. محمد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

الزهراء. فاطمة  تجزئة  5قم. 0. ب:.

ويسال10041.2.مكنا1 املغرب

الزملاطي. سا5ة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

زنقة.5.20قم.8).امالو اغريي2 خنيفرة.

0)140.خنيفرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.18 17

4(7I

إئتمانية.BKM.لإل5شادات

STE SOMASEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 ممثل قانوني للشركة

إئتمانية BKM لإل5شادات

5قم 0) تجزئة املركز و5زازات ، 

41000، و5زازات املغرب

STE SOMASEL SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم 4) 

الحي الصناعي - 41000 و5زازات 

املغرب.

«تعيي2 ممثل قانوني للشركة»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(2(7
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
وتشعا. .2022 غشت. .(2 في. املؤ5خ 
تعيي2. تقر5  جدد  لتعيي2 مسير)ين).

املمثل)ين).القانوني)ين):.
-.محرو1 اليا1
-.محرو1 حسن

ذات. شركة  صوماصيل  .-

مقرها. الكائن  املحدودة  املسؤولية 

اإلجتماعي ب:.5قم.4).الحي الصناعي.
41000.و5زازات املغرب

عند. التجا5ي  السجل  5قم 
االقتضاء:.7)2)

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو5زازات بتا5يخ.24.غشت.
2022.تحت 5قم.4  .

4(8I

-CASH CONSEIL-.كاش كونساي

إيكو كلين بريسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

-CASH CONSEIL- كاش كونساي
حي موالي عشدهللا زنقة 61) 5قم 8 
عي2 الشق ، 20480، الدا5ابيضاء 

املغرب
إيكو كلي2 بريسينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 610 شا5ع 
محمد الخامس بييرفو2 إسكاليي ه 
محل ه م   بلفديرـ الدا5الشيضاءـ - 

00 20 الدا5الشيضاءـ املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.47099(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 نونبر. .07 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

شاكر. محمد  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . .000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  . .000

نونبر. .07 الطيب ديو5ي عياد بتا5يخ.
.2022

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

نونبر.2022.تحت 5قم. 2 847.

4(9I

FIDUCIAIRE DIDI

STE ORIENT PEP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM (8

 ،HAMOUTI 1ER.ETAGE ، 60000

وجدة املغرب

STE ORIENT PEP SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحجاز عما5ة االحشا1 طابق 5قم )0 

بلوك أ شقة 5قم ) - وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

40649

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ORIENT PEP SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.).مشتل.

2.مقاولة غر1 و عناية النبتات و.

االشجا5.

 .اعمال متنوعة او اعمال الشناء.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحجاز عما5ة االحشا1 طابق 5قم.)0 

بلوك أ شقة 5قم.).-.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).حميد با5دة بصفته)ا).

زنقة. .((22 ب:. عنوانه  والكائن 

تاو5يرت. النهضة  حي  جرسيف 
60000.تاو5يرت املغرب

-.السيد)ة).خالد بناصر بصفته)ا).
ابيني- .9 800 .. والكائن عنوانه ب:.

سو5-سي2 فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).خالد بناصر بصفته)ا).
 9 800 .. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

ابيني-سو5-سي2 فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.40649

420I

ائتمانية املحاسشة والقانونية والضريبية سكينة

PROMOCIONES T F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية املحاسشة والقانونية 
والضريبية سكينة

 1) زنقة ابن خزيمة  1) زنقة ابن 
خزيمة، 90000، طنجة املغرب

PROMOCIONES T F شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 

او5وغواي الطابق الثالث 5قم )) 
طنجة 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1 11

 28 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PROMOCIONES T F

ترويج. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
العقا5ي

 7 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 (( 5قم. الثالث  الطابق  او5وغواي 

طنجة.90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
طا5ق. كشداني  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مصلى.
 90000 طنجة. .(2 5قم. .86 شا5ع.

طنجة املغرب

-.السيد)ة).مرينو لو5ينزو فرناندو.

كونزالو بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.
زامو5ا اسشانيا.)4900.زامو5ا اسشانيا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
طا5ق. كشداني  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

طنجة. .(2 5قم. .86 مصلى شا5ع. ب:.

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.( 1 11

42(I

FIDUCIAIRE DIDI

STE FADL CASH SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM (8

 ،HAMOUTI 1ER.ETAGE ، 60000

وجدة املغرب

 STE FADL CASH SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62 

القاديسية - وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

406 (

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 FADL CASH SARL/AU

وسيط. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

نقدي

 62 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

القاديسية.-.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
زينو2. اسامة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الربيع زنقة السؤدد.5.4قم.6 60000 

وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

زينو2. اسامة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 6 5قم. .4 السؤدد. زنقة  الربيع  حي 

60000.وجدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.406 (
422I

N2M CONSEIL-SARL

STARBAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
STARBAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 

شا5ع يوسف بن تاشفي2  6221 
الد5يوش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

197
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

STARBAK
اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مختلفة او الشناء
تجا5ة مواد الشناء

تجا5ة و خدمات تجهيز املكاتب و.
املعلوميات
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-.عنوا2 املقر االجتماعي:.26.شا5ع.
يوسف بن تاشفي2. 6221.الد5يوش.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بقالي. مصطفى  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 6221  26 يوسف بن تاشفي2 5قم.

الد5يوش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بقالي. مصطفى  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 26 5قم. تاشفي2  بن  يوسف  شا5ع 

 6221.الد5يوش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.197
42 I

BELCOMPTA

PARAPHARMACIE SANAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
5قم 4 الطابق االول عما5ة E تجزئة 
باب السالم   زاغة ، 0000 ، فا1 

املغرب
 PARAPHARMACIE SANAE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 16 
قطعة ) طريق عي2 الشقف 0000  

فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71179

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PARAPHARMACIE SANAE

-.غرض الشركة بإيجاز:.املنتجات.

الششه طشية

العطو5

التجميل

 16 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

قطعة.).طريق عي2 الشقف.0000  

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الفاضلي. سناء. السيد)ة). .-

فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الشقف. عي2  ابن 5شد  تعاونية  .(7

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

الشركاء. وصفات  ومواطن  وصفات 

إلزام. لهم  يحق  الذين  األغيا5  أو 

الشركة اتجاه الغير:.-.السيد)ة).سناء.

والكائن. مسير  بصفته)ا). الفاضلي 

عنوانه ب:.فيال.7).تعاونية ابن 5شد.

عي2 الشقف.0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71179

424I

MULTI EXPERTISE

MULTI EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MULTI EXPERTISE

 Mohamed.V.Offices.Center,

 Angle.Bd.Mohamed.V.et.Rue.Ait

 Ba.Amrane, Immb.A, 4éme.Etg,

 Bureau.n° 401, Quartier.Roches

Noires ، 20300، الدا5 الشيضاء 

املغرب

MULTI EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 5وش 

نوا5 شا5ع محمد الخامس الشناية 

ا الطابق 4 املكتب 402 - 00 20 

الدا5 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  6709

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.6).فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«حي 5وش نوا5 شا5ع محمد الخامس.

 -  402 املكتب. .4 الطابق. ا  الشناية 

إلى. املغرب». الشيضاء. الدا5  .20 00

«محمد الخامس اوفيسز سانترزاوية.

شا5ع محمد الخامس و زنقة با عمرا2.

حي. .40( املكتب. .4 الشناية ا الطابق.

الشيضاء. الدا5  .20 00 .- نوا5. 5وش 

املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860687.

421I

MCG

ماروك ميدي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle.Bd. A. El.Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ما5وك ميدي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عالل 
الفا�سي، العما5ة 2)، شقة 5قم 1، 

سي2 - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 7(17

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2009.تم تحويل. )).يونيو. املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

.،(2 العما5ة. الفا�سي،. عالل  «شا5ع 

40000.مراكش. .- 1،.سي2. شقة 5قم.

عرصة. .( 7 «الرقم. إلى. املغرب».

مراكش. .40000 .- ]اب دكالة. أوزال،.
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يونيو. .21 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
2009.تحت 5قم.776)4.

426I

Valoris.Partners

 SAVOIR BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Valoris.Partners
 Bureau.N°14, 3ème.étage,

 immeuble.soft.city.oasis, 2 et
 4 rue.Abou.Dhabi ، 20410،

casablanca.maroc
 SAVOIR BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 

الز5قطوني ، الطابق 6 5قم 8) 

20010 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17278 

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

بمختصر. اإلقتضاء،. عند 

 SAVOIR BUSINESS تسميتها:.

 CONSULTING

خدمات. غرض الشركة بإيجاز:. .-

استشا5ية في املجاالت التالية:

الخدمات املالية

تقديم املساعدة في تنفيذ املشا5يع

اإلستراتيجية والتسيير

املساعدة التقنية

املحاسبية. واملراجعة  اإلشراف 

والتدقيق

التد5يب التنفيذي والتوجيه

عمليات. جميع  .، عام. بشكل 

والتجا5ية. والتصدير  االستيراد 

املالية. واألو5اق  والصناعية 

والعقا5ات والعمليات املالية املتعلقة.

بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالغرض.

تعزز. قد  التي  أو  أعاله  إليه  املشا5 

تنمية نشاط الشركة.

 19 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع الز5قطوني.،.الطابق.5.6قم.8) 

20010.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
النوحي. جيها2  السيد)ة). .-
 9 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
ضيعة. .(2 شقة. .4 زنقة اللقالق ط.
الدا5. .20200 بروطو2 الدا5الشيضاء.

الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
النوحي. جيها2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
9.زنقة اللقالق ط.4.شقة.2).ضيعة.
الدا5. .20200 بروطو2 الدا5الشيضاء.

الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.17278 
427I

MCG

ماروك ميدي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

MCG
 Angle.Bd. A. El.Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ما5وك ميدي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 7 ) 
عرصة أوزال، ]اب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 7(17

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. .20(0 دجنبر. .08 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».190.000.د5هم».أي من»

عن. د5هم». .600.000» إلى. د5هم».

ديو2. مع  مقاصة  إجراء. .: طريق.

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

غشت. .01 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

))20.تحت 5قم.777)1.

428I

BELCOMPTA

ITALO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
5قم 4 الطابق االول عما5ة E تجزئة 

باب السالم   زاغة ، 0000 ، فا1 

املغرب

ITALO CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم 

17 تجزئة مبروكة حي بد5 0000  

فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

716(7

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 ITALO.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

CAR

كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق

محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بد5. حي  مبروكة  تجزئة   17 5قم.

0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحالي�سي. زينب  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.2.زنقة.

  0000 بلوك د املرجة واد فا1. .26

فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحالي�سي. زينب  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

بلوك د املرجة واد فا1. .26 زنقة. .2

0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.716(7

429I

LAFAGA SARL

هــووا ترنسبور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAFAGA SARL

49) شا5ع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 91) ، 20090، الدا5الشيضاء 

املغرب

هــووا ترنسشو5 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )6، 

شا5ع لالياقوت زاوية مصطفى 

املعاني، الطابق 2، 5قم 62. 20090 

الدا5الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 1(9

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

هــووا. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ترنسشو5

و كيل. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-

الشحن و النقل.

إنشاء.وتشغيل الوكاالت بجميع. .-

أنواعها وجميع خدمات النقل بجميع.

أو. البر  أو  الشحر  طريق  عن  أنواعها 

الجو.،.وكذلك جميع شركات السفر.

.، الشحرية. والرحالت  .، السياحي.

والعشو5.،.والشحن.،.وشركات املناولة.

،.والتأشير.

التزود أو إعادة التزود بالوقود. .-

مشاشرة. .، مختلفة. بأشكال  للسفن 

امليناء. داخل  الشا5جة  طريق  عن  أو 

أوالشحر.

تسيير و. وكيل الشحن،. عشو5،. .-

وكالة مستودعات جمركية.

طريق. عن  والنقل  التأجير  .-

الحديدية. السكك  أو  والبر  الشحر 

الخا5ج. منها  و  الوجهات  لجميع 

املواد. نقل  الشضائع وخاصة  لجميع 

الشترولية. واملنتجات  الكيميائية 

والحاويات.

جميع عمليات تجميع الشضائع. .-

للتصدير و التفكيك عند االستيراد.

العمليات. كل  عامة  بصفة  و  .-

املالية،. الصناعية،. التجا5ية،.

العقا5ية و املنقولة املرتشطة بطريقة.

من. بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

تمكن. التي  و  أعاله  املشينة  األهداف 

من تنمية الشركة.

.،6( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

مصطفى. زاوية  لالياقوت  شا5ع 
 20090 .62 5قم. .،2 الطابق. املعاني،.

الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عشدالصمد ابن عمر. السيد)ة). .-
 19 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة 5حال بن أحمد طابق. .الصخو5.
الدا5الشيضاء. السوداء. 0 20.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
عشدالصمد ابن عمر. السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
طابق. أحمد  بن  5حال  زنقة  .19 ب:.
السوداء. 0 20  الصخو5  . 

الدا5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 1(9

4 0I

MCG

ماروك ميدي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

MCG
 Angle.Bd. A. El.Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ما5وك ميدي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 7 ) 

عرصة أوزال، ]اب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 27 

شتنبر )).

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. .20(( يونيو. .29 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».10.000).د5هم».أي من»

عن. د5هم». .710.000» إلى. د5هم».

ديو2. مع  مقاصة  إجراء. .: طريق.

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر. .27 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

))20.تحت 5قم.78 12.

4 (I

إئتمانية.BKM.لإل5شادات

 HELVET INGENIEURS

CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإل5شادات

5قم 0) تجزئة املركز و5زازات ، 

41000، و5زازات املغرب

 HELVET INGENIEURS

CONSEILS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

سكو5ة و5زازات 41000 و5زازات -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 86

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
HELVET INGENIEURS CONSEILS
مكتب. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
و. الطرقية  الهندسة  و  الد5اسات 

الشنايات
مركز. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

سكو5ة و5زازات.41000.و5زازات.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.).د5هم،.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
انس. مديوني  السيد)ة). .-
مركز. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
و5زازات. .41000 و5زازات. سكو5ة 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
انس. مديوني  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 41000 و5زازات. سكو5ة  مركز  ب:.

و5زازات املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
بتا5يخ.27.فبراير. 202.تحت 5قم.86.

4 2I

BCMF

ميرفيت كونسولتينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عما5ة ثما2 نخالت 
5قم الشقة ) كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
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ميرفيت كونسولتينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 41  املسا5 

طريق اسفي 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(   8 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ميرفيت كونسولتينك

تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الحفالت. ., العروض. .; املناسشات.

الفنية

  41 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املسا5 طريق اسفي.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

تناني. مرفيت  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عما5ة. كو5ايل  بريستيجيامدخل 

 40000 سيتي. كولف  .6 الشقة. .(0

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

تناني. مرفيت  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

كو5ايل. بريستيجيامدخل  اقامة 

سيتي. كولف  .6 الشقة. .(0 عما5ة.
40000.مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.
.(   8 

4  I

ALTA CONSULTING

JYM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

ALTA CONSULTING
80) شا5ع موالي سليما2 الطابق 
التالت 5قم 06 ، 90000، طنجة

JYM FOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
محمد الساد1 املجمع السكني 
الرا�سي ب 5قم 07 شا5ع محمد 

الساد1 املجمع السكني الرا�سي ب 
5قم 07 90000 طنجة املغرب.

بالجريدة. وقع  خطٍإ. إستد5اك  .

الرسمية عدد.1719.بتا5يخ.1).ما15.
.202 

 COMPLEXE DIYAR .: من. بدال 
 TANJAH GROUPE 1 IMM 8

N°11.TANGER
الساد1. محمد  شا5ع  .: يقرأ.

املجمع السكني الرا�سي ب 5قم.07
الشاقي بدو2 تغيير.

4 4I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

 ELEGANCE VETEMENTS DE
SAISS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE
COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

 ELEGANCE VETEMENTS DE

SAISS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 68  

تجزئة 81 شا5ع ادمام تجزئة الوفاء 

طريق صفرو فا1 - 0000  فا1 

املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4(4 1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .(2 املؤ5خ في.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

 ELEGANCE الوحيد. الشريك  ذات 

مشلغ. .VETEMENTS DE SAISS

وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.

تجزئة. . 68 5قم. اإلجتماعي  مقرها 

طريق. شا5ع ادمام تجزئة الوفاء. .81

فا1 املغرب. . 0000 .- صفرو فا1.

الهدف. تحقيق  عدم  .: ل. نتيجة 

االجتماعي..

و حدد مقر التصفية ب شا5ع ابو.

بكر صديق عما5ة.0 ).شقة 5قم.8 - 

0000 .فا1 املغرب...

و عي2:

و. الزنطا5  العالي  عشد  السيد)ة).

الوفاء. تجزئة  .81 تجزئة. عنوانه)ا).

فا1. . 0000 طريق صفرو فا1. .4

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا1 بتا5يخ. 2.يناير. 202 

تحت 5قم.1819.

4 1I

FNMCOMPTA

ach Architecture
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(

 MARHAL 3 EME.ETAGE.N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ach.Architecture شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي سواني 

شا5ع ميموزة املاص مركز االعمال 

الطابق 7 5قم    - طنجة 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1 81

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 ach تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

Architecture

-.غرض الشركة بإيجاز:.الهندسة.

املعما5ية

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

مركز. املاص  ميموزة  شا5ع  سواني 

طنجة. .- 5قم.  . .7 االعمال الطابق.

90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عشد السالم الشنتوف.

والكائن عنوانه ب:. حما2 بصفته)ا).

).مجمع لوتيما1 طريق اشقا5 فيال.
5قم.-9.طنجة.90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عشد السالم الشنتوف.

والكائن. مسير  بصفته)ا). حما2 

مجمع لوتيما1 طريق. .( عنوانه ب:.
 90000 طنجة. .- .9 اشقا5 فيال 5قم.

طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.( 1 81
4 6I

AUDINORD SARL

VIP LEADS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000

VIP LEADS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
إسشانيا منطقة أوفشو5 إقامة 

عائشة طابق 2 5قم 8) طنجة - - 
طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.981(9
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل. 22.ما15. 202. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
مشلغ. .VIP LEADS الوحيد. الشريك 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

إسشانيا. شا5ع  اإلجتماعي  مقرها 

منطقة أوفشو5 إقامة عائشة طابق.

طنجة املغرب. .- .- طنجة. .(8 5قم. .2
نتيجة ل.:.عدم إيجاد أسواق جديدة.
شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
إقامة. أوفشو5  منطقة  إسشانيا 
.- .- طنجة. .(8 5قم. .2 عائشة طابق.

طنجة املغرب..
و عي2:

و. الشقالي  كمال  السيد)ة).

طنجة. .90000 طنجة. عنوانه)ا).
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.076 .

4 7I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

J.T CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا5ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 5قم 02،الفنيدق ، 

00) 9، الفنيدق املغرب
J.T CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 5ا1 

لوطا الدملة الطابق اال5�سي 5قم 82) 
00) 9 الفنيدق -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 2967

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 J.T تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

CONSTRUCTION

-.غرض الشركة بإيجاز:.-.أشغال.

الشناء.واالشغال املتنوعة،

-.أشغال الديكو5 والتهيئة.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي 5ا1.

لوطا الدملة الطابق اال5�سي 5قم.82) 

00) 9.الفنيدق.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

املشابطة. محمد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الفنيدق. .9 (00 الدملة. لوطا  5أ1 

املغرب
الشعيري. بنيمي2  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه. القهواجي بصفته)ا).

 9 (00 الدملة. لوطا  5أ1  حي  ب:.

الفنيدق املغرب

شكالطي. يونس  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الفنيدق. .9 (00 الدملة. لوطا  5أ1 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املشابطة. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي 5أ1 لوطا الدملة.00) 9.الفنيدق.

املغرب
الشعيري. بنيمي2  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). القهواجي 

الدملة. لوطا  5أ1  حي  ب:. عنوانه 

00) 9.الفنيدق املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

. 2967

4 8I

jilovta.sarl

SEA YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

jilovta.sarl

 hay.el.wifak.elhassani.rue.AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

SEA YOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي :  شا5ع 

الفا5 وجدة  شا5ع الفا5 وجدة 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

. 72  

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. املؤ5خ في. 2.دجنبر.

املسؤولية. ذات  شركة  .SEA YOU

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 

اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

الفا5. وجدة. شا5ع  الفا5   شا5ع 

نتيجة. املغرب  وجدة  .60000 وجدة.

لصعوبات مالية.

غياب املوا5د..

و عي2:

و. املديوني  نبيل  السيد)ة).

5قم22  فيال  ف2. اقامة  عنوانه)ا).

املحطة السياحية السعيدية.60000 

وجدة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

وفي. شا5ع. .2022 دجنبر. بتا5يخ. 2.

وجدة. الفا5  وجدة. شا5ع  الفا5 

60000.وجدة املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .07 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6)21.

4 9I
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jilovta.sarl

ORIENT TRAV YAHYAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta.sarl

 hay.el.wifak.elhassani.rue.AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 ORIENT TRAV YAHYAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

الجزائر تجزئة البستا2 5قم 162 

وجدة 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

40181

 06 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 ORIENT TRAV YAHYAOUI

-.غرض الشركة بإيجاز:.أعمال أو.

تشييد متنوعة

طريق. االجتماعي:. املقر  -عنوا2 

 162 5قم. البستا2  تجزئة  الجزائر 

وجدة.60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يحياوي. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (4 حي الهدى زنقة ابن القصا5 5قم.

وجدة.60000.وجدة املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  يحياوي. محمد  .-

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد».بصفتها مسير والكائن مقرها.

تجزئة. الجزائر  طريق  ب:. اإلجتماعي 

 60000 وجدة. .162 5قم. البستا2 

التجا5ي. السجل  املغرب 5قم  وجدة 

املمثل. .40181 االقتضاء:. عند 

الدائم:.محمد يحياوي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

يحياوي. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (4 حي الهدى زنقة ابن القصا5 5قم.

وجدة.60000.وجدة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.40181

440I

jilovta.sarl

BOGNAW TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

jilovta.sarl

 hay.el.wifak.elhassani.rue.AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

BOGNAW TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 

الحسني زنقة )0) 5قم 94 وجدة حي 

الحسني زنقة )0) 5قم 94 وجدة 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

. 929 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. .(7 املؤ5خ في.

ذات. شركة  .BOGNAW TRANS

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

 (0( زنقة. الحسني  حي  اإلجتماعي 

5قم.94.وجدة حي الحسني زنقة.)0) 

60000.وجدة املغرب. 94.وجدة. 5قم.

نتيجة لصعوبات مالية.

غياب املوا5د..

و عي2:

العلو�سي. العالي  عشد  السيد)ة).

عي2. زنقة  العامري  حي  عنوانه)ا). و 

60000.وجدة. 10وجدة. الصفاء.5قم.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

حي. وفي  .2022 يناير. .(7 بتا5يخ.

وجدة. .94 5قم. .(0( زنقة. الحسني 

حي الحسني زنقة.)0).5قم.94.وجدة.

60000.وجدة املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2184.

44(I

expert.comptable

 STE LÜDENSCHEID PNEU

HARDADOU S.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

expert.comptable

nador ، 62000، nador.maroc

 STE LÜDENSCHEID PNEU

HARDADOU.S.a.r.l شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 

الساقية - 5قم 9) - تجزئة نوهة - 

أزغنغا2 - الناظو5 - 62000 الناظو5 

املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(928(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 

 STE LÜDENSCHEID PNEU حل.

ذات. شركة  .HARDADOU. S.a.r.l

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
 (9 5قم. .- الساقية. حي  اإلجتماعي 
الناظو5. .- أزغنغا2. .- تجزئة نوهة. .-

نتيجة. املغرب  الناظو5  .62000  -

لنتيجة لعدم بداية النشاط التجا5ي.

و عي2:

و. حردادو  حسن  السيد)ة).
 -  (9 5قم. .- الساقية. حي  عنوانه)ا).
الناظو5. .- أزغنغا2. .- نوهة. تجزئة 

62000.الناظو5 املغرب كمصفي.)ة).

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

حي. وفي  فبراير. 202. بتا5يخ. ).

.- تجزئة نوهة. .- .(9 5قم. .- الساقية.

أزغنغا2.-.الناظو5.-.62000.الناظو5.

املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.27.فبراير.

 202.تحت 5قم.8 14.

442I

jilovta.sarl

 ENTREPRISE RAHDOUNI
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

jilovta.sarl

 hay.el.wifak.elhassani.rue.AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 ENTREPRISE RAHDOUNI

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 96 تجزئة 

الحديقة حي الزهو5 شا5ع زيد وجدة 

60000 وجدة -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
40197

 (6 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 ENTREPRISE RAHDOUNI

 TRAVAUX
-.غرض الشركة بإيجاز:.أعمال أو.

تشييد متنوعة
 96 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجزئة الحديقة حي الزهو5 شا5ع زيد.

وجدة.60000.وجدة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم
 100 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 100 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
5هدوني. سفيا2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي الوفاء.طريق عي2 بني مطهر زنقة.
وجدة. .60000 وجدة. .67 5قم. ب0).

املغرب.
5هدوني. عزيز  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي الوفاء.طريق عي2 بني مطهر زنقة.
وجدة. .60000 وجدة. .67 5قم. ب0).

املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
ذات. «شركة  5هدوني. سفيا2  .-
بصفتها مسير. املحدودة». املسؤولية 
 96 ب:. اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
شا5ع. الزهو5  حي  الحديقة  تجزئة 
60000.وجدة املغرب 5قم. زيد وجدة.

السجل التجا5ي عند االقتضاء:

سفيا2. الدائم:. املمثل  .40197  
5هدوني.

ذات. «شركة  5هدوني. عزيز  .-

بصفتها مسير. املحدودة». املسؤولية 
 96 ب:. اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
شا5ع. الزهو5  حي  الحديقة  تجزئة 
60000.وجدة املغرب 5قم. زيد وجدة.
االقتضاء:. عند  التجا5ي  السجل 
40197.املمثل الدائم:.عزيز 5هدوني.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

5هدوني. سفيا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي الوفاء.طريق عي2 بني مطهر زنقة.

وجدة. .60000 وجدة. .67 5قم. ب0).
املغرب.

5هدوني. عزيز  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي الوفاء.طريق عي2 بني مطهر زنقة.

وجدة. .60000 وجدة. .67 5قم. ب0).
املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
.40197

44 I

الركيبي

 STE SAD LAAJ
CONSTRUCTION

شركة التضامن
قفل التصفية

الركيبي
كلميم ، 000)8، كلميم املغرب

 STE SAD LAAJ CONSTRUCTION
شركة التضامن

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي باب 
الصحراء بلوك ب الزنقة 6 5قم 19 

كلميم - 000)8 كلميم املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4(87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .(2 املؤ5خ في.
 STE SAD LAAJ CONSTRUCTION

5أسمالها. مشلغ  التضامن  شركة 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

بلوك. الصحراء. باب  حي  اإلجتماعي 

ب الزنقة.5.6قم.19.كلميم.-.000)8 

كلميم املغرب نتيجة ملشاكل مالية.

و عي2:

و. لعخاخ  جمال  السيد)ة).

زنقة الشافعي حي ابن. .02 عنوانه)ا).

املغرب. كلميم  .8(000 كلميم. 5شد 

كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

وفي حي باب. يناير. 202. .(2 بتا5يخ.

 19 5قم. .6 بلوك ب الزنقة. الصحراء.

كلميم.-.-.كلميم املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بكلميم  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.4 1.

444I

محمد وهرا

SIFREMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

محمد وهرا

5قم 48 زنقة 1) الحي الصناعي ايت 

ملول ، 12)86، ايت ملول املغرب

SIFREMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

السيفر طريق اسفي حربيل مراكش 

- - مراكش املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9747(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. . 0 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

SIFREMAT.مشلغ 5أسمالها.00.000) 

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.

السيفر طريق اسفي حربيل مراكش.

عدم. .: مراكش املغرب نتيجة ل. .- .-

التمكن من تحقيق الغرض الرئي�سي.

للشركة.)محطة بنزين).

 48 و حدد مقر التصفية ب 5قم.

شا5ع.1).الحي الصناعي ايت ملول.-.-.

ايت ملول املغرب..

و عي2:

علي. ايت  السالم  عشد  السيد)ة).

الحي. .(1 شا5ع. .48 5قم. و عنوانه)ا).

ايت. .80000 ملول. ايت  الصناعي 

ملول املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .27 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.9 )).

441I

ACCOUNTING.&.CONSULTING.COMPANY

 ANDALOUSE IKHWANE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

مكاتب املدينة  ، زنقة أصيال، 

الطابق الخامس، مكتب 5قم 61، 

أطلس املدينة الجديد - فا1. ، 

0000 ، فا1 املغرب

 ANDALOUSE IKHWANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 

بوعشيد الساقية اوالد الطيب فا1. 

 002  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71479

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ANDALOUSE IKHWANE SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.

نجا5ه

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 اوالد.

بوعشيد الساقية اوالد الطيب فا1..

 002 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 40.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).بن قاسم عشد العزيز.

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الطيب. اوالد  الساقية  بوعشيد  اوالد 

0000 .فا1 املغرب

املجيد. عشد  بوجيدة  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مكر5 بلوك ب حي كريو زواغة. .((7

0000 .فا1 املغرب

نجيب محمد العربي. السيد)ة). .-

 244 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

تجزئة 5ياض الزهو5 املرجة واد فا1.

0000 .فا1 املغرب

عشد. الحمداوي  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. العزيز بصفته)ا).

الطيب. اوالد  الساقية  بوعشيد  اوالد 

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).بن قاسم عشد العزيز.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اوالد. الساقية  بوعشيد  اوالد  دوا5 

الطيب.0000 .فا1 املغرب

املجيد. عشد  بوجيدة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

كريو. حي  ب  بلوك  مكر5  .((7 5قم.
زواغة.0000 .فا1 املغرب

نجيب محمد العربي. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

244.تجزئة 5ياض الزهو5 املرجة واد.
فا0000.1 .فا1 املغرب

-.السيد)ة).الحمداوي عشد العزيز.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الطيب. اوالد  الساقية  بوعشيد  اوالد 
0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.
.71479

446I

wimocab

 PHARMACIE BIR
ANZARANE EL JADIDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيا2 5قم 49 

الطشقة   الشقة 8 سدي معروف 
الدا5الشيضاء مجموعة سوفيا2 
5قم 49 الطشقة   الشقة 8 سدي 
معروف الدا5الشيضاء، 20280، 

املغرب الدا5 الشيضاء
 PHARMACIE BIR ANZARANE
EL JADIDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6 مكر5 
بنهج عشد الكريم بن ثابت بتجزئة 

املويلحة 24000 الجديدة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
20 9(

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 فبراير.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 PHARMACIE BIR ANZARANE EL

JADIDA
مشغل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

صيدلية
6.مكر5. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
بتجزئة. ثابت  بن  الكريم  عشد  بنهج 

املويلحة.24000.الجديدة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000 .4.د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000 .4.د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
سميرة. الفا5ي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.زنقة.8 
زنقة الشالبل تجزئة االندلس الجديدة.

24000.الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
سميرة. الفا5ي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة الشالبل تجزئة االندلس. .8 زنقة.

الجديدة.24000.الجديدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.20 9(
447I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YALLAHTECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

YALLAHTECHNOLOGIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 17 شا5ع 

مو5يتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(( 961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .(1 املؤ5خ في.

شركة. .YALLAHTECHNOLOGIE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

 17 اإلجتماعي. د5هم وعنوا2 مقرها 

شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد.2609 

- 40000.مراكش املغرب نتيجة لعدم.

استمرا5 نشاط الشركة.

و عي2:

محمد امي2 بنيعيش و. السيد)ة).

 (4  / بلوك الف 5قم. )  عنوانه)ا).

الرباط. .(0000 توا5كة. صوفال  حي 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

17.شا5ع. وفي. يناير. 202. .(1 بتا5يخ.

 -  2609 البريد. صندوق  مو5يتانيا 

40000.مراكش املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.9 414).

448I

«KHOUYI PROMOTION»

 AL AKHAWAYANE«

»ABOULALA LITAAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد5اك خطٍإ

استد5اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

 AL AKHAWAYANE ABOULALA»

«LITAAMIR
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2)، زنقة سا5ية بن زنيم، الطابق 
الثالث، الشقة  ، النخلة، الدا5 

 CASABLANCA ،22000 ، الشيضاء
املغرب

 AL AKHAWAYANE ABOULALA»
LITAAMIR» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)، زنقة 

سا5ية بن زنيم، الطابق الثالث، 
الشقة   ،النخلة، الدا5 الشيضاء - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.
بالجريدة. وقع  خطٍإ. إستد5اك  .
الرسمية عدد.1718.بتا5يخ.1).ما15.

.202 
عرفي. عقد  بمقت�سى  .: من. بدال 

مؤ5خ في.4).فبراير. 202
ذات. شركة  تأسيس  تقر5 

املسؤولية املحدودة باملميزات
التالية:.

 AL» الشركة:. تسمية  .-
 AKHAWAYANE ABOULALA
محدودة. شركة  .«LITAAMIR

املسؤولية.
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ. .: يقرأ.

في. ).فبراير. 202
ذات. شركة  تأسيس  تقر5 

املسؤولية املحدودة باملميزات
التالية:.

 AL» الشركة:. تسمية  .-
 AKHAWAYANE ABOULALA
محدودة. شركة  .«LITAAMIR

املسؤولية.
الشاقي بدو2 تغيير.

449I

OCEAN TRADELINE AND LOGISTICS

 OCEAN TRADELINE AND
LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 OCEAN TRADELINE AND
LOGISTICS

 N°13 RUE.ABDELKRIM
 BENJELLOUN IMM ACHRAF

 1ER.ETAGE.N°11 ، 0، FES

MAROC

 OCEAN TRADELINE AND

LOGISTICS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم  ) 

زنقة عشد الكريم بن جلو2 عما5ة 

أشرف الطابق األول 5قم )) - فا1 

-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

716( 

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 OCEAN TRADELINE AND

LOGISTICS

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلستيراد.

و التصدير

اإلستشا5ات اإلدا5ية

5قم. )  -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

عما5ة. جلو2  بن  الكريم  عشد  زنقة 

أشرف الطابق األول 5قم.)).-.فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).أسامة املنيعي محزوم.

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.6) 

زنقة التي2.).نرجس ب.0070 .فا1.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).أسامة املنيعي محزوم.

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

نرجس ب. .( زنقة التي2. .(6 5قم. ب:.
0070 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.716( 

410I

COMPTAELISSAOUI

 DOMAINE AKHAOUANE
BERRAJEL D.A.B

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عما5ة أجعو2 5قم 
7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 
10)92، القصر الكشير املغرب
 DOMAINE AKHAOUANE
BERRAJEL D.A.B شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )72) 
اقامة فينزيا مكتب 5قم 01 تجزئة 
املغرب الجديد العرائش - 92000 

العرائش املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.6899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

)0.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 DOMAINE AKHAOUANE
5أسمالها. مشلغ  .BERRAJEL D.A.B
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
فينزيا. اقامة  .(72( 5قم. اإلجتماعي 
مكتب 5قم.01.تجزئة املغرب الجديد.
العرائش املغرب. .92000 .- العرائش.

نتيجة ل.:.حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 5قم.)72) 

تجزئة. .01 5قم. مكتب  فينزيا  اقامة 

 92000 .- العرائش. الجديد  املغرب 

العرائش املغرب..

و عي2:

السيد)ة).أحمد براجل و عنوانه)ا).

دوا5 الزالولة جماعة و قيادة العوامرة.

القصر الكشير. .92(10 القصر الكشير.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم.67).

41(I

MJ MANAGEMENT

ZAGORA 2EL TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

  RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES.HIKMAT 2EME

 ETAGE.N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ZAGORA 2EL.TRAV.SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

املنصو5 ابن اعمير حومة الد5يسية 

الطابق الثالت 5قم 6 طنجة 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 4671

 20 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 ZAGORA 2EL TRAV SARL
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مختلف. غرض الشركة بإيجاز:. .-

و. تهييئ  و  جشص  من  الشناء. اعمال 
ديكو5 نهائي.

.، الصحي. الصرف  .،، التركيب.

أعمال. .، األملنيوم. نجا5ة  .، الطالء.

الحفر.،.الصيانة.،.التسوية.،.التشليط.

،.مد وصالت األنابيب.،.بناء.ششكات.

تنفيذ أعمال السشاكة. .، توزيع املياه.
والصرف الصحي والكهرباء..إلخ......

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املنصو5 ابن اعمير حومة الد5يسية.
 90000 6.طنجة. الطابق الثالت 5قم.

طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة..
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

محمد. الكوا5  والد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

زاكو5ة. .47900 زاكو5ة. البركة  واوية 
املغرب

الكو5ا5ي. ¨جواد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 90000 طنجة. القديمة  البرانص 

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
محمد. الكوا5  والد  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 47900 البركة زاكو5ة. حي واوية  ب:.

زاكو5ة املغرب
الكو5ا5ي. ¨جواد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 90000 حي البرانص القديمة طنجة.

طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .06 بتا5يخ.
.( 4671

412I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

COTE HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
COTE HABITAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة الحي 
الشتوي املدخل ب الطابق االول 

الشقة 5قم 9 املكتب   شا5ع محمد 
الساد1 كليز - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(06169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 COTE HABITAT الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة الحي.
االول. الطابق  ب  املدخل  الشتوي 
9.املكتب. .شا5ع محمد. الشقة 5قم.
مراكش. .40000 .- كليز. الساد1 
استمرا5. عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

نشاط الشركة.
اقامة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق. ب  املدخل  الشتوي  الحي 
شا5ع. املكتب. . .9 االول الشقة 5قم.
 40000 .- كليز. الساد1  محمد 

مراكش املغرب..
و عي2:

السيد)ة).5شيد دجيها و عنوانه)ا).

5قم.9.اقامة الكولف سيتي بريستيجيا.
مدخل مرجا2 الحي الشتوي.40000 
مراكش املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.8 414).

41 I

nezha.elwassi

DOUKKALIA CHANTIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha.elwassi

 BD. MOHAMMED.V. RES .60

 MANSOUR.BILLAH 1ER.ETAGE

 N°1 EL.JADIDA ، 24000، el

jadida.marco

 DOUKKALIA CHANTIERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة ام 

الربيع اقامة 2  شقة 9) الطابق 4 

24000 املغرب -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

20 89

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DOUKKALIA CHANTIERS

-اعمال. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

الشناء.

-5ي وتطوير املساحات الخضراء.

-لوازم وخدمات مواد الشناء

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.تجزئة ام.

 4 الطابق. .(9 شقة. . 2 الربيع اقامة.

24000.املغرب.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).حمزة طرفي بصفته)ا).

زنقة. .9( 5قم. ب:. عنوانه  والكائن 

القد1. تجزئة  الروصافي  معروف 

24000.الجديدة املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).حمزة طرفي بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.5قم.)9.زنقة.

القد1. تجزئة  الروصافي  معروف 

24000.الجديدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.20 89

414I

CABINET ANESS

NEW CAP MARITIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS

 Avenue.Mohammed.V.Hay ,21

 Alaouiyine، 12050، TEMARA

MAROC

NEW CAP MARITIME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مشنى 0  ، 

شقة 8 ، شا5ع موالي أحمد الوكيلي 

، حسا2 - الرباط -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66497

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 NEW بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

CAP MARITIME

تجا5ة. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-

جميع األنشطة املتعلقة بالصناعات.

الغذائية.

-.تجا5ة املواد الغذائية.

في. والتصدير  االستيراد  تجا5ة  .-

املنتجات الغذائية.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مشنى.0  

،.شقة.8.،.شا5ع موالي أحمد الوكيلي.

،.حسا2.-.الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الهيشة. محمد  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الهدى. حي  شقة.  . ج  بلوك  منا5ة 

80000.أكادير اململكة املغربية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

صنهجير. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سيدي. .2 منصو5. 5قم. . .18 بلوك.

الشيضاء. الدا5  .20000 البرنو�سي.

اململكة املغربية

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(66497

411I

AR EXPERTISE

L›APERO SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AR EXPERTISE

9)2، تقاطع شا5ع الز5قطوني 

وشا5ع إبراهيم الروداني ، 20000، 

الدا5 الشيضاء املغرب

L›APERO SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2  ،شا5ع 

إبراهيم الروداني ،إقامة الريحا2 

،الطابق1 5قم )2 حي معا5يف الدا5 

الشيضاء 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 71(

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

L’APERO SHOP

-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع املواد.

الغذائية و املشروبات و السجائر

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

،إقامة. 2  ،شا5ع إبراهيم الروداني.

حي. .2( 5قم. ،الطابق1. الريحا2.

معا5يف الدا5 الشيضاء.20000.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).وليد حسي2 بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي املنظر الجميل.

 2 112 النمة. اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت اوالد النمة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  .Z  CORP  -

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

مقرها اإلجتماعي ب:.4).محج النخيل.

الرباط. ))0)  شقة. ). إقامة 

الرباط املغرب 5قم السجل التجا5ي.

-.املمثل الدائم:.5يا2. عند االقتضاء:.

انيس زنيبر.

ذات. «شركة  .WALASH  -

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».

إبراهيم. 2  ،شا5ع  ب:. اإلجتماعي 

،الطابق1  الريحا2. ،إقامة  الروداني.

الشيضاء. الدا5  حي معا5يف  .2( 5قم.

5قم. املغرب  الشيضاء. الدا5  .20000

.- االقتضاء:. عند  التجا5ي  السجل 

املمثل الدائم:.وليد حسي2.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).وليد حسي2 بصفته)ا).

حي املنظر. مسير والكائن عنوانه ب:.

النمة. اوالد  السبت  سوق  الجميل 

النمة. اوالد  السبت  سوق  .2 112

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.17 71(

416I

Notaire

KSAR RIAD SAAD
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا5ي.

)األشخاص املعنويو2)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

KSAR RIAD SAAD
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
 KSAR RIAD SAAD SARL لشركة.
AU.قصر 5ياض سعد الكائن مقرها.
االجتماعي ب.:.د5ب السشاعي 5قم.21 
و د5ب دمنات 5قم.).و.2.القصشة.-.-.
فبراير. .(1 مراكش املغرب املؤ5خ في.

 202.تقر5 مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل. .
د5ب. .21 5قم. .: ب. الكائن  التجا5ي 
السشاعي القصشة.-.-.مراكش املغرب.،.
 KSAR RIAD.املوقع من طرف شركة
SAAD SARL AU.قصر 5ياض سعد.
و. التجا5ي  لألصل  مالكة  بصفتها  .:
 RED AND BLUE SARL AU شركة.

5يد اند بلو بصفتها مسيرة حرة.
417I

FLASH ECONOMIE

DESERT CERAME 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DESERT CERAME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

احمد بنشقرو2 ،املسيرة 2 عما5ة 
الخطاط 000 7 الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 989

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DESERT CERAME

-.غرض الشركة بإيجاز:.

وتركيب. وبيع  وشراء. -تصنيع 

الشالط. وتجا5ة  استيراد  .- الشالط.

والخزف

وتصدير. استيراد  .- بناء. مواد 

وتسويق السيراميك.-.تصنيع

وإنشاء. وبيع  السيراميك 

الشالط. تجا5ة  .- السيراميك.

والتجهيزات.-

.- والشالط. الفخا5  وتصدير  إنتاج 

أعمال التشطيب والديكو5 للمشاني.

إنتاج وتصنيع منتجات الخزف. .-

والسيراميك.؛.-.تصنيع وبيع

منتجات حرفية.-.تسويق واستيراد.

معدات الشناء.بشكل عام

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عما5ة. .2 ،املسيرة. بنشقرو2. احمد 

الخطاط.000 7.الداخلة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الساعفي. نعيمة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

صوفيا النجمة 5قم.26.تا5كة.40000 

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الساعفي. نعيمة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تا5كة. .26 تجزئة صوفيا النجمة 5قم.

40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.2 989

418I

EL FACHTALI CONSEIL

2K PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
5ياض نوال حي سينكو شا5ع مزدلفة 

عما5ة ج الطابق 4 الشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،40000 املغرب

2K PLAST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب أ2- 

إقامة وازيس 2 عما5ة 284 الطابق 

الثالت شقة 5قم 8  بلوك أ شا5ع 

أسفي - مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  121

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 2K تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

PLAST

تصنيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املواد. جميع  وتحويل  املنتجات 

بالستيكية

استيراد وتصدير.

مكتب. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 284 عما5ة. .2 وازيس. إقامة  أ2-.

بلوك أ. . 8 الطابق الثالت شقة 5قم.

شا5ع أسفي.-.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عماد الدين الطرشلي.

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 ( الطابق. ب  عما5ة  املراكشية. .

الشقة.6 40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  .IAH TRADING  -

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

مقرها اإلجتماعي ب:.مكتب أ)-.إقامة.

الطابق الثالت. .284 عما5ة. .2 وازيس.

أسفي. شا5ع  أ  بلوك  . 8 5قم. شقة 

40000.مراكش املغرب 5قم السجل.

 (6 9( االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.عماد الدين الطرشلي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

العسري. ايت  هشام  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

40000.مراكش. تجزئة اسيل اكدال.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.(  121

419I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUP AG2

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

5ياض نوال حي سينكو شا5ع مزدلفة 

عما5ة ج الطابق 4 الشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،40000 املغرب

AGRI GROUP AG2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض 

نوال حي سينكو شا5ع مزدلفة عما5ة 

ج الطابق   الشقة 1 8 مكتب ب  

- 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.7887 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .02 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

مصطفى زاوي. )ة). تفويت السيد.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .8.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .8.000

فاطمة زاوي بتا5يخ.02.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .22 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41209).

460I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL 

5ياض نوال حي سينكو شا5ع مزدلفة 

عما5ة ج الطابق 4 الشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،40000 املغرب
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AGRI GROUPE AG2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض 

نوال حي سينكو شا5ع مزدلفة عما5ة 

ج الطابق   الشقة 1 8 مكتب ب  

- MARRAKECH 40000 املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.7887 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تعيي2. فبراير. 202. .28 املؤ5خ في.

السيد)ة). للشركة  جديد  مسير 

 NOM_NOUVEAU_GERANT

 PRENM_NOUVEAU_GERANT

ROLE_GERANTك

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41209).

46(I

DYAR CABS

DYAR CABS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DYAR CABS

حي الشرف إقامة الفردو1 5قم 9 

بني مالل ، 0، بني مالل املغرب

DYAR CABS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الشرف 

إقامة الفردو1 الطابق االول شقة 

5قم 9 بني مالل - بني مالل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 72 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 DYAR.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

_ بإيجاز:. الشركة  غرض  .- .CABS

منعش عقا5ي

_.االشغال املختلفة

_.االستيراد والتصدير

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الشرف إقامة الفردو1 الطابق االول.

شقة 5قم.9.بني مالل.-.بني مالل.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،-.

)األشخاص. الشركاء. حول  بيانات 

الطشيعيو2):.

ششاب. االله  عشد  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

التيسير حي جنا2 الطاهر فيال 5قم.9  

بني مالل.000 2.بني مالل املغرب

البهاوي. سعيد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.ايطاليا.

*.ميالنو ايطاليا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ششاب. االله  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة التيسير حي جنا2 الطاهر فيال.

بني مالل. .2 000 بني مالل. . 9 5قم.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.( 72 

462I

fiduazizi

STE PALMER NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شا5ع عمر املختا5 حي القد1 شا5ع 

عمر املختا5 حي القد1، 7000، 

العيو2 املغرب

STE PALMER NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوفاق بلوك د 5قم  69) 

70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44767

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.20 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

PALMER NEGOCE

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الجملة. وشراء. وتصدير,بيع 

والتقسيط للخضروات...الخ

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مشروع.

5قم. 69)  د  بلوك  الوفاق  مدينة 

70000.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الكحيلي. الدين  عز  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 86 10 تراست. ف  .47 5قم. الرمل 

انزكا2 املغرب

عشد املجيد ايدبوش. السيد)ة). .-

شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الشطر.   املنزه  .( ب. عما5ة  .407

80000.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الكحيلي. الدين  عز  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تراست. ف  .47 5قم. الرمل  تجزئة 

10 86.انزكا2 املغرب

عشد املجيد ايدبوش. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شقة.407.عما5ة ب.).املنزه الشطر.  

80000.اكادير املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.44767

46 I

FIDUNA

أتي ترونص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA

 HY.MLY.ABDELLAH.RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

أتي ترونص شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع اللة 

الياقوت الطابق الخامس شقة د - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.417 49

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. يناير. 202. . 0 في. املؤ5خ 

املسؤولية. ذات  شركة  حل 
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املحدودة أتي ترونص مشلغ 5أسمالها.

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000.000

اإلجتماعي شا5ع اللة الياقوت الطابق.

الشيضاء. الدا5  .- .- د. الخامس شقة 
املغرب نتيجة ل.:.قفل وتصفية.

و حدد مقر التصفية ب شا5ع اللة.

الياقوت الطابق الخامس شقة د.-.-.
الدا5الشيضاء.املغرب..

و عي2:
و. عطي  العلوي  السيد)ة).
ماد5يد. .2800( اسشانيا. عنوانه)ا).

اسشانيا كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819607.
464I

محمد وهرا

TROINN
إعال2 متعدد القرا5ات

محمد وهرا
5قم 48 زنقة 1) الحي الصناعي ايت 
ملول ، 12)86، ايت ملول املغرب
TROINN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي الفتح 

شا5ع  ) 5قم 77 الطابق االول 
العيو2 - - العيو2 املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.4 181

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.21.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
في. مادية  أخطاء. تصحيح  إخشا5عن 
النظام االسا�سي نلفت انتشاه الجميع.
TROINN SARL،.ذات. إلى أ2 شركة.
 RC N 4 181 السجل التجا5ي 5قم.
بالعيو2 التي يقع مكتبها الرئي�سي حي.
الفتح شا5ع. ).5قم.77.الطابق األول.
العيو2.،.قد وجدت أخطاء.مادية في.

نظامها األسا�سي..تتعلق هذه األخطاء.

الوطنية. بطاقة  5قم  ..( يلي:. بما 

للتعريف للمسير أيت علي محمد 5قم.

الذي تم. .P82744 وليس. .P24(7(2

وليس. األسا�سي  النظام  في  إد5اجه 

الذي تم إد5اجه في طلب. .P2(47(2

 .2 التجا5ي،. السجل  في  التسجيل 

«عام. سنة التا5يخ املكتوب في حرف.

التقرير. في  عشر». وتسعة  ألفي2 

التأسي�سي تم تصحيحه بـ.«عام ألفا2.

من أجل تصحيح. واثنا2 وعشرو2».

اجتماع. عقد  تم  األخطاء،. هذه 

التعديالت. واعتماد  عادي  غير  عام 

النظام. على  إدخالها  سيتم  التي 

تم إيداع األحكام الجديدة. األسا�سي..

الضشط. كتابة  األسا�سي  للنظام 

بتا5يخ. بالعيو2  االبتدائية  باملحكمة 

 4/02/202).تحت 5قم.4041 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.0:.الذي ينص على مايلي:.

لم يتم تغيير اي بند.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(4 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.4041.

461I

ملياء.الحيرش

SOCIETE SUISSA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ملياء الحيرش

5قم 4 تجزئة عما5 ، 10 24، سيدي 

بنو5 املغرب

SOCIETE SUISSA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 5قم 

6 طابق 2 شا5ع عالل بن عشد هللا 

10 24 سيدي بنو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 47 

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SOCIETE SUISSA SARL

و. بيع  بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

توزيع املحروقات

شقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع عالل بن عشد. .2 طابق. .6 5قم.

هللا.10 24.سيدي بنو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5ضوا2. ساكو  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.46.حي.

الوداد.10 24.سيدي بنو5 املغرب

محمد. الونات  السيد)ة). .-

 06 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

شا5ع.66).حي املسيرة.46000.اسفي.

املغرب

الحليم. عشد  منيا5  السيد)ة). .-

 294 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مجموعة.04.حي الشام.10 24.سيدي.

بنو5 املغرب

يوسف. الخلفي  السيد)ة). .-

 (( ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 46000 الكو15. حي  تافراوت  زنقة 

اسفي املغرب

الدين. عز  لكنيزي  السيد)ة). .-

 24( ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بنو5. سيدي  .24 10 الوداد. حي 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحليم. عشد  منيا5  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 24 10 حي الشام. .04 مجموعة. .294

سيدي بنو5 املغرب

يوسف. الخلفي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

الكو15. حي  تافراوت  زنقة  .(( ب:.

46000.اسفي املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
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466I

STE SKIRIDA FISH

STE DRAB DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DRAB DAKHLA

حي السالم شا5ع اسلي عما5ة 5قم 

142) ، 000 7، الداخلة املغرب

STE DRAB DAKHLA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

شا5ع اسلي عما5ة 5قم 142) - 

الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

240 9
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 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 DRAB DAKHLA

غرض. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشركة في املغرب وفي الخا5ج هو.:.

بجميع. العشوات  شراء. و  بيع 

اشكالها

أشكال. جميع  استيراد  تصدير 

التعشئة والتغليف

شراء. األسماك.. بائعي  نشاط 

وتسويق. وتصدير  واستيراد  وبيع 

الشحرية وغيرها. األسماك واملأكوالت 

املبردة. أو  الطازجة  األسماك  من 

.، املعلشة. أو  اململحة  أو  املجمدة  أو 

بالتجزئة أو بالجملة.

املأكوالت. منتجات  تسويق 

الشحرية بكافة أشكالها

تسويق املنتجات الغذائية بكافة.

أشكالها

نقل الشضائع لحساب الغير

.، الغير. نقل األشخاص لحساب 

النقل الخاص الجماعي لألشخاص

املنتجات. تصدير  ./ استيراد.

الغذائية بكافة أشكالها

بجميع. والدولي  املحلي  النقل 

أشكاله ونقل الشضائع والنقل املبرد

أعمال مختلفة

واألعالم. األقمشة  بيع  ./ شراء.

الوطنية أو الدولية وتصنيع األقمشة.

واألعالم الوطنية

ألي. الدولية  العامة  التجا5ة  أو 

منتج أو سلعة

معدات الحاسوب

التجميل. مستحضرات  تاجر 

واملالبس واالكسسوا5ات

واألثاث. املكتبية  اللوازم  تاجر 

ومعدات املكاتب

باالستيراد. يقوم  وتاجر  تاجر 

والتصدير

نقل الشضائع واألفراد لنفسه
العمولة. .، العامة. التجا5ة 

والسمسرة.،.تقديم الخدمات
أعمال الشناء

نشاط وكيل الشحن
استيراد و تصدير

والتسوق. .، الطرود. استالم 

.، والتوزيع. .، والرسائل. .، العاجل.
والخدمات اللوجستية

توزيع الشضائع واال5ساليات
تأجير واستئجا5 جميع املركشات

بالسيا5ات. الشضائع  أعمال ينقل 
)األمتعة والطرود غير املصحوبة)

أعمال ينقل أمتعة غير مصحوبة.
نيابة عن أطراف ثالثة

بيع./.شراء.جميع مواد الشناء
والوطني. الدولي  البري  النقل 

والدولي لجميع وجهات الشضائع
والشخصية. الثقيلة  واملعدات 

ووكيل الشحن.
الترانزيت. النقل  عمليات  جميع 
البري والشحري والجوي بكافة أنواعه.
وتخزين. تداول  عمليات  جميع 

جميع املواد الغذائية والشضائع
والجما5ك. بالشاحنات  النقل 

والتخزين.
النقل. خدمات  جميع  تشغيل 

البري للشضائع.
جميع. وتشغيل  وتأجير  شراء.
تسمح. التي  واآلالت  األجهزة  وسائل 
باألنشطة املذكو5ة أعاله أو املتعلقة.

بها.
مشا5كة

والوساطة. والسمسرة  العمولة 

واإلد5اك. والد5اسة  والتمثيل 

واالستحواذ على ممتلكات أو مصالح.
في جميع الشركات واملؤسسات

منتجات. جميع  وبيع  شراء.
التنظيف.

متنوعة. أعمال  العام.. النقل 

جميع. تخزين  خدمات  وتقديم 
منتجات املأكوالت الشحرية.

استيراد و تصدير
وتعشئة. وتجميد  ومعالجة  تثمي2 

وحفظ منتجات املأكوالت الشحرية.،
تسويق األسماك الطازجة واملبردة.

وجميع. واملحا5  واملحا5  واملجمدة 

منتجات املأكوالت الشحرية األخرى في.

التجا5ة. والدولية.. الوطنية  األسواق 

من. والتعاقد  والتصدير  واالستيراد 

الشاطن.

واالستقشال. واإلقامة  الفنادق 

أشكال. بجميع  األحداث  إظها5  أو 

األنشطة السياحية

تشغيل وإنشاء.وإدا5ة املعسكرات.

والنزل واملوتيالت والشناغل

ومطعم. مقهى  وإدا5ة  تشغيل 

ونادي فندقي

أعمال الشناء.العامة.،.غرق وحفر.

اآلبا5..أعمال الهندسة املدنية واملشاني

وإدا5ة. تشغيل  املقهى  تشغيل 

مطعم..مما5سة جميع أنشطة تقديم.

غرف. وتشغيل  تنظيم  ؛. الطعام.

الحفالت.؛.التنظيم والرسوم املتحركة.

واالحتفاالت. الحفالت  لجميع 

والكوكتيالت. االستقشال  وحفالت 

العائلية. واالحتفاالت  األعرا1  مثل 

واملؤتمرات واملؤتمرات

.، معدات التشغيل اآللي للمكاتب.

تصدير املعدات. ./ وتسويق واستيراد.

وتكنولوجيا. املكتبية  واللوازم 

الهيد5وليكية. املعدات  ؛. املعلومات.

التسويق. وامليكانيكية.. والكهربائية 

واالستيراد والتصدير

الشركة التي تقوم بجميع عمليات.

التطوير أو املعدات أو االستحواذ أو.

اإليجا5 أو االستغالل أو غيرها بهدف.

أو توسيع وحدات اإلقامة أو. إنشاء.

املنتجعات. أو  الفندقية  املجمعات 

السياحية أو التخييم أو الترفيه.؛

أشكاله. بجميع  العقا5ي  التطوير 

،.من خالل االستحواذ أو التشادل أو.

الشيع أو التقسيم أو التقسيم الفرعي.

أو. املشنية  العمرانية  املشاني  لجميع 

األسماء.املشنية.؛.تحقيق بيع وتسويق.

جميع املشاني أو املساكن أو التي سيتم.

بعد. أو  قشل  املخطط  على  بناؤها 

االنتهاء.؛

استيراد. .، عام. بشكل  التجا5ة 

املنتجات. جميع  وتسويق  تصدير  ./

تكو2. أ2  دو2  املصنعة  الغذائية 

القائمة شاملة.

مما5سة جميع األنشطة الز5اعية.

واالستز5اع املائي

التعاقد من الشاطن على أي نشاط.

أو استخدام. العمالة  يتطلب تدخل 

معدات صناعية أو ز5اعية أو تجا5ية

وبيع وتأجير جميع املركشات. شراء.

الصغيرة. الحافالت  ذلك:. في  بما 

والجرا5ات. والشاحنات  والحافالت 

وغيرها

العمليات. جميع  .، عام. وبشكل 

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وتطو5ها.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

السالم شا5ع اسلي عما5ة 5قم.142) 

-.الداخلة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الشو5حيمي. حجوب  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 7 000  0( 5قم. .27 بلوك. .0( االمل.

الداخلة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الشو5حيمي. حجوب  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 0( 5قم. .27 بلوك. .0( حي االمل. ب:.

000 7.الداخلة املغرب



5013 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.240 9

467I

global.compta.et.conseils

 RASHA FAST FOOD

SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global.compta.et.conseils

0),شا5ع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

 RASHA FAST FOOD SERVICE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

القا�سي عياض و مانوليا1 الطابق 

  5قم 7) طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((7801

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

08.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

 RASHA FAST FOOD SERVICE

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .SARL

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

القا�سي عياض و مانوليا1 الطابق.

طنجة. .90000 .- طنجة. .(7 5قم. . 

اي. مزاولة  عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

نشاط.

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القا�سي عياض و مانوليا1 الطابق.

طنجة. .90000 .- طنجة. .(7 5قم. . 

املغرب..

و عي2:

و. والعالي  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).بوحساين شا5ع عشد الخلق.

 90000 طنجة. 5قم. 7. الطريس 

طنجة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2849.

468I

ائتمانية الجوهرة

ODASC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الجوهرة

الرقم  6) زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 21000، 

خريشكة اململكة املغربية

ODASC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 24 حي 

العيو2 الزنقة   - 21000 ابي 

الجعد املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .0( في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

مريم الطاهري. )ة). تفويت السيد.

00).حصة اجتماعية من أصل.120 

حصة لفائدة السيد.)ة).عثما2 لحلو.

بتا5يخ.)0.فبراير. 202.

مريم الطاهري. )ة). تفويت السيد.

420.حصة اجتماعية من أصل.120 

حصة لفائدة السيد.)ة).سميرة شهيد.

بتا5يخ.)0.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

بتا5يخ. 2  الجعد  بابي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)8.

469I

عادل الزميتة.-.محاسب-

LY NEGOCIER DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

عادل الزميتة - محاسب-

210 حي االدا5سة بلوك 2 تازة ، 

1000 ، تازة املغرب

LY NEGOCIER DIVERS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي 5قم 4 

اقامة شيماء تجزئة اإلسماعلية 5قم 

) - 1000  تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.484 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تغيير. فبراير. 202. .07 املؤ5خ في.

نشاط الشركة من.«-مقاول ز5اعي

إلى. الشيوت». و  املتاجر  -تنظيف 

«-النقل لحساب الغير

-نقل الدولي للشضائع».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بتازة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم. 17/202.

470I

FLASH ECONOMIE

 TT INTERNATIONAL

MOROCCO

شركة املساهمة

إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية يوجد.

مقرها االجتماعي باملغرب

 TT INTERNATIONAL

MOROCCO

مقرها االجتماعي: 9)) شا5ع عشد 

املومن طابق 2،املكتب 5قم 8) - 

الدا5 الشيضاء 

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

419(0(

مجلس. قرا5ات  على  بناء.
 TETRA لشركة. اإلدا5ة 
 TECH INTERNATIONAL

DEVELOPMENT LIMITED
بتا5يخ.21.يوليوز.2022.قر5 ما يلي.

إغالق فرع تابع لشركة
KEITH MARTIN.استقالة السيد
كمدير. مهامه  من  .ONSLOW

للفرع.
 Dobromir السيد. تعيي2 
للفرع. كمصفي  .Georgiev. TENEV

وتحديد صالحياته
للسيدة. املمنوحة  الصالحيات 

نجيشة الصغير كوكيلة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.100)81
47(I

NOTAIRE

CAPWAY
إعال2 متعدد القرا5ات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE.DU 02 MARS,
 RESIDENCE.SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CAPWAY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 1)، زنقة 

علي عشد الرزاق - 20210 الدا5 
الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.241(8(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

السيد مصطفى جمال. وهب  مايلي:.

جمال. سعد  السيد  لفائدة  الدين 

و. الدين  جمال  علي  السيد  الدين،.
 990 الدين،. جمال  سلمى  االنسة 
 (00,00 بقيمة. اجتماعية  حصة 
من. تؤخذ  الواحدة  للحصة  د5هم 
000).حصة اجتماعية التي يمتلكها.

بالشركة
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وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تعديل القانو2 األسا�سي ليتما�سى مع.

التقسيم الجديد لرأ1 مال الشركة.

ذات. شركة  من  الشركة  انتقال  و 

وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.
متعددة األشخاص

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

األسا�سي. القانو2  صياغة  إعادة 
للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860184.
472I

CAFIGEC

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE TRANSFORMATION DE

 METAL ET MECANIQUE
››GENERALE››SITRAMEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

CAFIGEC
 rue.al, fourat 2éme.etage  9
 maarif 39 rue.al, fourat 2éme
 etage.maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE TRANSFORMATION

 DE METAL ET MECANIQUE
GENERALE››SITRAMEG‹‹ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية اوالد صالح - 24)4  

الدا5 الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(0167(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .2022 دجنبر. .09 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .100.000,00»
«CAPITAL.د5هم».إلى.«700.000,00 
مقاصة. إجراء. .: طريق. عن  د5هم».

مع ديو2 الشركة املحددة املقدا5 و.
املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860681.
47 I

ائتمانية الجوهرة

ODASC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم  6) زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 21000، 
خريشكة اململكة املغربية

ODASC «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 24 حي 
العيو2 الزنقة   - 21000 ابي 

الجعد املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.269
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.)0.فبراير. 202
األسا�سي. النظام  مالءمة  تقر5 
القانو2:. مقتضيات  مع  للشركة 

تفويت حصص
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
بتا5يخ. 2  الجعد  بابي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)8.
474I

STE FIDU-LIDOU SARL

MYLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE.LALLA.HASNA
 IMMEUBLE.PASIFIC.III 3EME
 ETAGE.BUREAU 14 VN.FES،

30000، FES.MAROC
MYLOG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم ))) 

بلوك 27 بالد الفقير علي صهريج 

كناوة - فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

716  

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MYLOG

توصيل. غرض الشركة بإيجاز:. .-

منزلي والتجا5ة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.))) 

صهريج. علي  الفقير  بالد  .27 بلوك.

كناوة.-.فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يوسف. مشكو5  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

))).بلوك.27.بالد الفقير علي صهريج.

كناوة.0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

يوسف. مشكو5  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

بالد الفقير علي. .27 بلوك. .((( 5قم.

صهريج كناوة.0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.716  

471I

CHAHBOUN CAR

CHAHBOUN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CHAHBOUN CAR

 N° 288 LOT.MANSOUR ،

50000، MEKNES.MAROC

CHAHBOUN CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 288 

تجزئة املنصو5 - 10000 مكنا1 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.4 0 (

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 ماي. .20 في. املؤ5خ 

ذات. شركة  .CHAHBOUN CAR

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

 288 د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.

مكنا1. .10000 .- املنصو5. تجزئة 

الهدف. لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

املنشود.

و عي2:

خريشش. الغني  عشد  السيد)ة).

املنصو5. تجزئة  .288 عنوانه)ا). و 

)ة). 10000.مكنا1 املغرب كمصفي.

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.20.ماي.2022.وفي.288.تجزئة.

املنصو5.-.10000.مكنا1 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يونيو. .(1 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.27 .

476I
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lecomptable

HE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
HE SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : )26 

طريق سيدي واصل الحي الصناعي - 
46000 اسفي املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(0(27
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في.) .أكتوبر.2022.تقر5 حل.
مسؤولية. ذات  شركة  .HE SHOP
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ.
وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.
طريق سيدي. .26( مقرها اإلجتماعي.
واصل الحي الصناعي.-.46000.اسفي.

املغرب نتيجة لنقص في التمويل.
و عي2:

و. السويلمي  حمزة  السيد)ة).

طريق سيدي واصل. .26( عنوانه)ا).

46000.اسفي املغرب. الحي الصناعي.
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.) .يناير. 202.وفي.)26.طريق.

سيدي واصل الحي الصناعي.-.-.اسفي.
املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بآسفي  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.419).

477I

TC

LUST CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL.JADIDA ،
24000، EL.JADIDA.MAROC

LUST CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 5قم 

9 الطابق الثالث اقامة منى ساحة 

الحنصالي 24000 الجديدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

20 8 

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 LUST بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 CONSTRUCTION

مطو5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ات

.أعمال مختلفة

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

منى. اقامة  الثالث  الطابق  .9 5قم.

ساحة الحنصالي.24000.الجديدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

املستعي2. املصطفى  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (7 5قم. .( الشطر. املحيط  منظر 

الجديدة. .24000 بوزيد. سيدي 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

املستعي2. املصطفى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم. .( تجزئة منظر املحيط الشطر.

الجديدة. .24000 بوزيد. سيدي  .(7

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.20 8 

478I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CREATIVE PROCESS«
إعال2 متعدد القرا5ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement.Al.Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«CREATIVE PROCESS» «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: مرأب 5قم 

)، السفلي، تجزئة مهدي، طريق 

مراكش، - 24000 الجديدة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(7619

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

املصادقة على تفويت السيد. مايلي:.

منصف الساعي.2000.حصة لفائدة.

-.و تفويت السيد. السيد 5شيد منوا..

منصف الساعي.2000.حصة لفائدة.

السيدعشدالشاسط 5شيدي.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

والسيد. منوا  5شيد  السيد  تعيي2 

كمسيرين. 5شيدي  عشدالشاسط 

للشركة بعد إستقالة السيد منصف.

الساعي.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

الصناعة. إلى:. الشركة  نشاط  تغيير 

املعاد2. التجا5ة.. التهيئة.. املعدنية..

واالستيراد والتصدير.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

أنشطة الشركة:.:.الصناعة املعدنية..

واالستيراد. املعاد2  التجا5ة.. التهيئة..

والتصدير....

على. ينص  الذي  .:6-7 5قم. بند 

مايلي:.توزيع حصص الشركاء

بند 5قم.4):.الذي ينص على مايلي:.

والسيد. منوا  5شيد  السيد  تعيي2 

كمسيرين. 5شيدي  عشدالشاسط 

للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.27.فبراير.

 202.تحت 5قم.29802.

479I

MK SOLUTIONS

رفيق إفنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MK SOLUTIONS

 RUE 14 AMAL 2 IMM 2 3EME

 ETAGE.N 8 SIDI.BERNOUSSI ،

20000، CASABLANCA.MAROC
5فيق إفنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 4) 

أمل 2 عما5ة 2 طابق   5قم 8 سيدي 

البرنو�سي 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

84(799

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

5فيق. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
إفنت

منظم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الحفالت واملناسشات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.زنقة.4) 
أمل.2.عما5ة.2.طابق. .5قم.8.سيدي.

البرنو�سي.20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).5فيق عادل بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.تجزءة 5باح عما5ة.
 20000 سيدي مومن. . 6 شقة. ك،.

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).5فيق عادل بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.تجزءة 5باح.
مومن. سيدي  . 6 شقة. ك،. عما5ة 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .(8 بتا5يخ.

.84(799
480I

FLASH ECONOMIE

 DUTCH Dredging Africa
B.V

شركة املساهمة
إنشاء.فرع تابع للشركة

إنشاء فرع
DUTCH.Dredging.Africa.B.V
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

1668(9

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022.تم إنشاء.فرع. 04.نونبر. بتا5يخ.

باملميزات التالية

التسمية.:

DUTCH.Dredging.Africa.B.V

املشا5يع. بناء. املوضوع:.

الهيد5وليكية والفصل فيها وتنفيذها.

ومراقشتها وصيانتها

مجال. في  التجريف  أعمال 

اإلنشاءات واملشا5يع الهيد5وليكية.

شا5ع عشد. .((9 املقر االجتماعي:.

الدا5. .- .(8 5قم. .2 الطابق. املومن 

الشيضاء.

مدير الفرع:تم تعيي2 كمدير للفرع.

ملدة غير محدودة

 Hugo.Cornelis.VAN.DE.السيد

GRAAF

 Cornelis. Jan. VAN. DE السيد.

GRAAF

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم. 8)812

48(I

DAMO CONSULTING SARL

YARYNIORY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV.PASTEUR 1° ETG.N°18 14

 TANGER.tanger, tanger، 90000،

tanger.MAROC

YARYNIORY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي البرانص ) 
زنقة 7 5قم 4 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1409

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

YARYNIORY TRANS

-.غرض الشركة بإيجاز:.وسيط في.

خدمات النقل و الشضائع

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.البرانص.

).زنقة.5.7قم.4 90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

البشتيكي. حشيب  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 94(12 املجاز. القصر  قيادة  اللويد 

طنجة املغرب

املرزوكي. حسن  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الزمو5ي. .اخالص.2ب ط.5.4قم.66 

90080.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

البشتيكي. حشيب  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

اللويد قيادة القصر املجاز. دوا5  ب:.

12)94.طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 1409

482I

GENERATION CONSEIL

 ENGINEERING GLOBAL

SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

GENERATION CONSEIL

   AVENUE HASSAN SEGHIR

 CASABLANCA ،20000 ، 8-B7

MAROC

 ENGINEERING GLOBAL

SOLUTION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة، إقامة الرامي مكتب 8 - 

00)20 الدا5الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.261269

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. .2020 يونيو. .21 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 ENGINEERING الوحيد. الشريك 

مشلغ. .GLOBAL SOLUTION

وعنوا2. د5هم  .(10.000 5أسمالها.

سبتة،. زنقة  .7 اإلجتماعي. مقرها 

 20(00  -  8 مكتب. الرامي  إقامة 

.: ل. نتيجة  املغرب  الدا5الشيضاء.

تصفية ودية.
زنقة. .7 و حدد مقر التصفية ب.

 -  8 مكتب. الرامي  إقامة  سبتة،.

00)20.الدا5الشيضاء.املغرب..

و عي2:

 Vincent. jean.marcel السيد)ة).

 René.Béon و عنوانه)ا). .BOILLOT

 Rue.27.78100.SAINT.GERMAN

)ة). كمصفي. .EN LAYE FRANCE

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

شتنبر.)202.تحت 5قم.2416 .

48 I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

BRIO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE.JURICO, SARL

-04 زنقة جشل طا5ق، إقامة جشل 

طا5ق، الطابق الرابع 5قم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

BRIO CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة ممر 4) 

قطعة ) مطتب 5قم 9) 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 4919

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 BRIO بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

CONSULTING

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستشا5ة في التسيير

املنطقة. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

 (4 ممر. بطنجة  للتصدير  الحرة 

 90000  (9 5قم. مطتب  .( قطعة.

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،-.

)األشخاص. الشركاء. حول  بيانات 

الطشيعيو2):.

العزوزي. 5ضا  السيد)ة). .-

).بول. بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.

فييرابيند هوف.8049.زو5يخ سويسرا

-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الغزوزي. خالد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 90000 (0 4).زنقة كتامة فيال 5قم.

طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.( 4919

484I

COMPTAFFAIRES

SIFED

إعال2 متعدد القرا5ات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er.ETAGE.N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SIFED «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: دوا5 والد 

مو�سى شراط - 000 ) بوزنيقة 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(777

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تفويت جميع الحصص االجتماعية.

املهدي. 5حيلي  السشد  بحوزة  التي 

لفائدة السيد االمي2 الشاهدي.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. املهدي  5حيلي  السيد  استقالة 

تسيير الشركة وتعيي2 السيد االمي2.

الشاهدي كمسيير جديد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:6-7 5قم. بند 

االسا�سي. النظام  تحيي2  مايلي:.

للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. سليما2  بب2  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.86.

481I

fiduciaire.al.jamiae

س د ل برومسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire.al.jamiae

 Av.achra.mai.n°1 tetouan، 2(

93000، tetouan.maroc

1 د ل برومسيو2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركب 

كابيال فيستا شطر )0 بلوك ا2 

الطشق )0 شقة 04 املضيق تطوا2 

000 9 تطوا2 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 2461

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.08.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

)0.بلوك. «مركب كابيال فيستا شطر.

ا2.الطشق.)0.شقة.04.املضيق تطوا2.

«شا5ع. إلى. املغرب». تطوا2  .9 000

 9 000  -  1 5قم. .8 د5ب. الشرفاء.

تطوا2 املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم.1 29.

486I

fiduciaire.al.jamiae

س د ل برومسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة.

fiduciaire.al.jamiae

 Av.achra.mai.n°1 tetouan، 2(

93000، tetouan.maroc

1 د ل برومسيو2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 

الشرفاء د5ب 8 5قم 1 - 000 9 

تطوا2 املغرب.

توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 2461

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

اشغال متنوعة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم.1 29.

487I
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fiduciaire.al.jamiae

س د ل برومسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

fiduciaire.al.jamiae
 Av.achra.mai.n°1 tetouan، 2(

93000، tetouan.maroc
1 د ل برومسيو2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
الشرفاء د5ب 8 5قم 1 - 000 9 

تطوا2 املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 2461

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».400.000.د5هم».أي من»
عن. د5هم». .(.000.000» إلى. د5هم».
أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم.1 29.

488I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

GIOVANNI RELAIS
إعال2 متعدد القرا5ات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شا5ع سيدي عشد الرحما2 
الشقة ) ، 20200، الدا5 الشيضاء 

املغرب
GIOVANNI RELAIS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 62 شا5ع 
سيدي عشد الرحما2 بوسيجو5 - 

20200 الدا5 الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.4082 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.27.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

قر5 الجمع العام تحويل مقر. مايلي:.

شا5ع. .62 الشركة من الدا5 الشيضاء.

إلى. بوسيجو5  الرحما2  عشد  سيدي 

طريق أزمو5 جماعة دا5 بوعزة م 1.

مساكنونا تجزئة.4.ب 5قم.).و.).أ من.

نفس املدينة.

على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 

إعادة. العام،. الجمع  قر5  مايلي:.

صيغة النظام األسا�سي للشركة ذات.

املسؤولية املحدودة و املصادقة على.

تم. الذي  الجديد،. األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسير.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

قر5 الجمع العام. بناءا على ماسشق،.

تغيير الفصل.4.من القانو2 األسا�سي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860709.

489I

MACOSIS CONSULTING

LOGISTIQUE 23
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تعيي2 ممثل قانوني للشركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE.ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 LOGISTIQUE 2 «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: مكتب 

5قم 8 زنقة 99  الطابق الناني 
نجزئة جنة الزيتو2) بنسودة - 

0000  فا1 املغرب.

«تعيي2 ممثل قانوني للشركة»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.74927
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
وتشعا. .2022 نونبر. .22 في. املؤ5خ 
تعيي2. تقر5  جدد  لتعيي2 مسير)ين).

املمثل)ين).القانوني)ين):.
-.دليل عشد القاد5

شركة. .DISTRIBUTION 21  -

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

اإلجتماعي. مقرها  الكائن  الوحيد 

الطابق. . 99 زنقة. .8 مكتب 5قم. ب:.

بنسودة. الناني نجزئة جنة الزيتو2).
0000 .فا1 املغرب

عند. التجا5ي  السجل  5قم 
االقتضاء:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .20 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
2022.تحت 5قم.64/7040 1.

490I

مكتب الرياني للمحاسشة

 STE MAR IMEUBLE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا5ع محمد داود 5قم0 2 تطوا2 ، 

040 9، تطوا2 املغرب
 STE MAR IMEUBLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كولخيو انطرنادو زنقة    طريق 

الركايع الطابق األول طنجة 90000 
طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1427
 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

MAR IMEUBLE SARL AU
تشييد. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املشاني
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
طريق. زنقة.  . انطرنادو  كولخيو 
 90000 الركايع الطابق األول طنجة.

طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
كرفا1. محمد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.10 
تطوا2. بوعشيد  الرحما2  شا5ع عشد 

000 9.تطوا2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
كرفا1. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع عشد الرحما2 بوعشيد. .10 5قم.

تطوا000.2 9.تطوا2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 1427
49(I

MULTI ASSISTANCE SARL

 AYA CLEAN TRV DIVERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 (7RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE.N°31 ،
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90020، TANGER.MAROC
 AYA CLEAN TRV DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي عي2 

الحياني زنقة 21 5قم 24 د5ادب 2 - 
90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
 47617

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. يناير. 202. في. 2. املؤ5خ 
 AYA CLEAN» من. الشركة  تسمية 
 MARA» إلى. .«TRV DIVERS SARL

..«UNI TRV SARL
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(6 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)247.
492I

socomif.sarl

ENTRAID
إعال2 متعدد القرا5ات

socomif.sarl
زنقة محمد الحصالي عما5ة 1  شقة 

5قم 2 ، 4000)، القنيطرة املغرب
ENTRAID «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 
املعمو5ة عما5ة 5قم 02) 5قم 4 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
. 9709

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.06.دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

زيادة 5أ1 املال
على. ينص  الذي  5قم. ):. قرا5 

مايلي:.تعيي2 مدير مساعد جديد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.
 1.000.000,00 زيادة 5أ1 املال من.

الى.0.000.000,00)
على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 

جديد. مساعد  مدير  تعيي2  مايلي:.
سعيد حسيمي

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتا5يخ. بالقنيطرة  االبتدائية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.707 9.
49 I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LES 3 GOLF
إعال2 متعدد القرا5ات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شا5ع سيدي عشد الرحما2 
الشقة ) ، 20200، الدا5 الشيضاء 

املغرب
LES 3 GOLF «شركة املساهمة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: ملتقى 

زنقة كوليبري و مويت الحي الحسني 
- - الدا5 الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
. 11491

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.02.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
علم الجمع العام بالتبرع التالي بتا5يخ.
من السيد الحدوي. فبراير. 202:. .2
بقيمة. سهم  . 08604 ل. اإلله  عشد 
00).د5هم لكل منها.،.تمثل جزًءا من.
 LES» في شركة. يملكها  التي  األسهم 
لصالح ابنته اآلنسة. .،  GOLF» SA

حدوي ميا.
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
صيغة. إعادة  العام،. الجمع  قر5 
مجهولة. للشركة  األسا�سي  النظام 
النظام. على  املصادقة  و  االسم 
عرضه. تم  الذي  الجديد،. األسا�سي 

من طرف مجلس اإلدا5ة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
الذي ينص. .:9 و. .8 و. .7 بند 5قم.
قر5. ماسشق،. على  بناءا  مايلي:. على 
8.و. و. .7 الجمع العام تغيير الفصول.

9.من القانو2 األسا�سي.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 
فبراير. 202.تحت 5قم.8)8607.

494I

MOORISH

 TECHNOLOGIC, MEDICAL
AND ACADEMIC PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عشد الكريم الخطابي إقامة 
جواد العما5ة 09) الشقة  4 

الطابق   كليز مراكش ، 40000، 
مراكش املغرب

 TECHNOLOGIC, MEDICAL
AND ACADEMIC PARK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة عشد 
الكريم الخطابي إقامة جواد العما5ة 

09) الشقة  4 الطابق   كليز 
40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  801

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 TECHNOLOGIC, MEDICAL

AND ACADEMIC PARK
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
إدا5ة العمليات أو الخدمات التجا5ية.
)الترويج أو السياحة الطشية والشحث.

العلمي والتطوير)
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
جواد. إقامة  الخطابي  الكريم  عشد 
الطابق.   الشقة. 4. .(09 العما5ة.

كليز.40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لشنى مزيني بصفته)ا). السيد)ة). .-

النصر5قم. حي  ب:. عنوانه  والكائن 

جرير. ابن  .40000 جرير. ابن  .4(2

املغرب

لشال2. ستيفاني  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

حي موالي 5شيد. 5قم. 6. ما5غيريت 

ابن جرير.40000.ابن جرير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

لشنى مزيني بصفته)ا). السيد)ة). .-

حي النصر. مسير والكائن عنوانه ب:.

2)5.4قم ابن جرير.40000.ابن جرير.

املغرب

لشال2. ستيفاني  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

موالي. حي  5قم. 6. ما5غيريت  فيال 

ابن جرير. .40000 ابن جرير. 5شيد 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(  801

491I

SOLEIL MULTISERVICE

بيري كوف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLEIL MULTISERVICE

 RUE ALI BEN ABI TALEB  1

 35 RUE.ALI.BEN.ABI.TALEB،

26100، 1482 MAROC
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بيري كوف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62) حي 

موالي 5شيد اوالد عشو اوالد عشو 

برشيد 26200 اوالد عشو برشيد -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(768 

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

بيري. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

كوف

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

كل. الشناء;. العقا5ي;. الطابع  دات 

االشغال املختلفة

 (62 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

حي موالي 5شيد اوالد عشو اوالد عشو.

برشيد.26200.اوالد عشو برشيد.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشدالجليل. بريا2  السيد)ة). .-

 (62 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

حي موالي 5شيد اوالد عشو اوالد عشو.

برشيد. عشو  اوالد  .26200 برشيد.

املغرب

النبي. عشد  بريا2  السيد)ة). .-

 (62 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

حي موالي 5شيد اوالد عشو اوالد عشو.

برشيد. عشو  اوالد  .26200 برشيد.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشدالجليل. بريا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

62).حي موالي 5شيد اوالد عشو اوالد.

عشو برشيد.26200.اوالد عشو برشيد.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.(768 

496I

Stara.Immo.Travaux.de.construction

 Stara.Immo.Travaux.de

construction

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Stara Immo Travaux de

construction
دوا5 السطا5ة جماعة ايت سعيد 

اقليم الصويرة ، 44000، الصويرة 

املغرب

 Stara.Immo.Travaux.de

construction شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

السطا5ة جماعة ايت سعيد اقليم 

الصويرة 44000 الصويرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

662 

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.20 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 Stara بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

Immo.Travaux.de.construction

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

بيع. عقا5ية،. وكالة  الشناء،. و  العامة 

والفيالت. والشقق  املشاني  وشراء.
واأل5ا�سي املكشوفة و./.أو املشنية

دوا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اقليم. سعيد  ايت  جماعة  السطا5ة 
الصويرة.44000.الصويرة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الشليح. مشا5ك  السيد)ة). .-
 298 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
حي تمدغوست تزنيت.81000.تزنيت.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الشليح. مشا5ك  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 81000 حي تمدغوست تزنيت. .298

تزنيت املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.662 
497I

Ste.ORIENTAL.AUDIT

 ATELIER AXE
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste.ORIENTAL.AUDIT
 111Bd.Derfoufi 1°ETAGE.N°1 ،

60000، OUJDA.MAROC
 ATELIER AXE ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة طريق تازة زنقة م 6  5قم 4 

60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 97(9

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 يونيو.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ATELIER AXE ARCHITECTURE

مهند1. غرض الشركة بإيجاز:. .-

معما5ي

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 4 6 .5قم. الوحدة طريق تازة زنقة م.

60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

أسامة. اشمالل  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 4 6 .5قم. الوحدة طريق تازة زنقة م.

60000.وجدة املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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أسامة. اشمالل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي الوحدة طريق تازة زنقة م.6 .5قم.
4 60000.وجدة املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 يوليوز. .22 بتا5يخ.
. 97(9

498I

aice.compta

 FRIPO FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice.compta
 lissasfa 3 bloc.d.n 199 ، 20190،

casablanca.maroc
 FRIPO FOOD DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر 5قم  61 الطابق 
الرابع الشقة 5قم )) 20040 

الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 947

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 FRIPO.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

FOOD DISTRIBUTION
توزيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

جميع املواد الغدائية
زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
كلميمة إقامة لوفر 5قم. 61.الطابق.
 20040  (( 5قم. الشقة  الرابع 

الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).محمد امي2 الو5ياكلي.

 02 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الرباط. السوي�سي  سعيد  اوالد  زنقة 

70)0).الرباط املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).محمد امي2 الو5ياكلي.

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

السوي�سي. اوالد سعيد  زنقة  .02 ب:.

الرباط.70)0).الرباط املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.17 947

499I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

WUSTENFUCHS ويستنفوش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شا5ع املغرب العربي 5قم 2 الطابق 

األول تطوا2 ، 000 9، تطوا2 

املغرب

 WUSTENFUCHS ويستنفوش

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 2) 

عشدهللا الشفشاوني سوق االمام 

مالك طابق 2 محل  0  000 9 

تطوا2 - 000 9 تطوا2 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.27111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .2022 فبراير. .(8 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .2.990.000»

  .000.000» إلى. د5هم». .CAPITAL»

تقديم حصص. .: عن طريق. د5هم».

نقدية أو عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. 2.

2022.تحت 5قم.0000000.

100I

fidmbk

CONSTADANOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

كونستادانو5.

أشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عامة للشناء،.نيكو1

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بلقصيري. مشرع  .(92 5قم. بيطات 

- (6(10

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):

محسي2. حموش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي بيطات 5قم.92).مشرع بلقصيري.

10)6).املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

تجاه الغير:

محسي2. حموش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي بيطات 5قم.92).مشرع بلقصيري.

10)6).املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

9 (

10(I

fiduciaire.abrouki.khadija

CHANTI HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire.abrouki.khadija

 bab.doukkala.imm.habouss.N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

CHANTI HAMZA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : ازبزط 

5قم   مراكش - - مراكش املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(20881

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. 4).ما15. 202. املؤ5خ في.

ذات. شركة  .CHANTI HAMZA

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مشلغ 5أسمالها.0.000).د5هم.

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ازبزط 5قم.

مراكش املغرب نتيجة. .- .- مراكش. . 

لعدم الربح.
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و عي2:
و. شنطي  حمزة  السيد)ة).
برج. .( 5قم. .(0 عما5ة. عنوانه)ا).
مراكش. .40000 املحاميد. الزيتو2 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
عما5ة. وفي  ما15. 202. .(4 بتا5يخ.
.- .- برج الزيتو2 املحاميد. .( 5قم. .(0

مراكش املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.7)414).

102I

EUROMED COMPTA-SARL

 CONCEPT ET REALISATION
ALUMININM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau.N° 4 1er.etage.Imm

 N° 1106 Lot.Al.Massar
 QI.Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CONCEPT ET REALISATION
ALUMININM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي النخيل 
الدهبي 2- 8 عما5ة ا   الطابق 
التاني عملية كدية العشيد كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.64 (9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. .2022 يناير. .01 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ا.   عما5ة  الدهبي. 2-8. «النخيل 
العشيد. كدية  عملية  التاني  الطابق 
مراكش. .40000 .- مراكش. كليز 
املغرب».إلى.«5قم.1) .الحي الصناعي.
 40000 .- مراكش. غانم  سيدي 

مراكش املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(1 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.44868).

10 I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 Société poly services et

 intelligence industriel

(PS2I(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL (9

 OURIAGHEL 2 « RAHMA

 1 « N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

 Société.poly.services.et

 (intelligence.industriel (PS2I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي اسماعيل اقامة وليلي بلوك 

1 الطابق االول 5قم  1 طنجة 

90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 14(1

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 Société. poly. services. et

(intelligence.industriel.(PS2I

متعدد. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الخدمات الصناعية والتجا5ية

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بلوك. وليلي  اقامة  اسماعيل  موالي 

طنجة. 5قم. 1. االول  الطابق   1

90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عشد الصادق برحيمو.

البركة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
).عما5ة.  ).5قم.1).طنجة.90000 

طنجة املغرب
بدوي. العيا�سي  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
العيا�سي بدوي.90000.طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عشد الصادق برحيمو.
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
طنجة. .(1 5قم. عما5ة.  ). .( البركة.

90000.طنجة املغرب
بدوي. العيا�سي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العيا�سي بدوي.90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 14(1
104I

CABINET FCCA ATLAS

METRANE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS
 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM
 89 APPT 5,1ER.ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 METRANE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 8 

دوا5 اوالد الركيك النخيل الشمالي 

مراكش - مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  689

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

METRANE DISTRIBUTION

-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع وشراء

سوق تجا5ي

بناء.واالشغال املختلفة

 8 5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الشمالي. النخيل  الركيك  اوالد  دوا5 

مراكش.-.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

مطرا2. املهدي  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 40000 مبروكة. عما5ة. . .2 عشير.

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.



5023 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

مطرا2. املهدي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

مبروكة. عما5ة. . .2 عشير. اقامة  ب:.
40000.مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.(  689

101I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SABRIYOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شا5ع سيدي عشد الرحما2 
الشقة ) ، 20200، الدا5 الشيضاء 

املغرب
SABRIYOUN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2   شا5ع 
ابراهيم الروداني الطابق 1 الشقة 
)2 إقامة الريحا2 املعا5يف - الدا5 

الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
174(6(

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SABRIYOUN
-.غرض الشركة بإيجاز:.املقاوالت.
وتشييد الشنايات بكل. بناء. العقا5ية،.
وتحقيق. األ5ا�سي  تهيئة  أنواعها،.
األ5ا�سي. شراء. العقا5ية،. املشا5يع 

والشنايات،.داخل املغرب وخا5جه.

   2 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 1 الطابق. الروداني  ابراهيم  شا5ع 
املعا5يف. الريحا2  إقامة  .2( الشقة.

-.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بوشرة. املالكي  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 0000 الذئاب. عي2  5قم. 9. بعلشك 

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بوشرة. املالكي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي بعلشك 5قم. 9.عي2 الذئاب.0000 

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.174(6(
106I

HELP ENTREPRISE

HB RESEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE.BOURED 2EME.ETG
 APPT 4 ROCHES.NOIRES ،

20290، CASABLANCA.MAROC
HB RESEAU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزبير زنقة 09 5قم  8 الطابق   
ليساسفة - - الدا5الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.44196(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5 حل. يناير. 202. .(9 املؤ5خ في.
 HB شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .RESEAU
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
تجزئة الزبير زنقة.5.09قم. 8.الطابق.
 .ليساسفة.-.-.الدا5الشيضاء.املغرب.

نتيجة ل.:.عدم بلوغ املرام.
تجزئة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق.   5قم. 8. .09 زنقة. الزبير 

ليساسفة.-.-.الدا5الشيضاء.املغرب..
و عي2:

و. خلفي  املصطفى  السيد)ة).

بلوك. الرحامنة  كريا2  عنوانه)ا).
 20402 سيدي مومن. .  8 5قم. .(1
)ة). كمصفي. املغرب  الدا5الشيضاء.

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.4)8608.
107I

Westfield

 Société d›électrolyse à
 membranes et de chimie

industrielle - SEMCI
شركة املساهمة

5فع 5أسمال الشركة

Westfield
 AV ABDERRAHIM BOUABID
 RES RIAD AL ANDALOUSS

 ALHAMBRA 4 IMM 34 APPT.N
 ،13 HAY.RIAD , Rabat ، 10080

الرباط املغرب
 Société.d›électrolyse.à

 membranes.et.de.chimie
industrielle - SEMCI شركة 

املساهمة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  9), 

 Avenue.Hassan.II, 3ième.étage
 - - Bureau.N°5 - Casablanca

الدا5 الشيضاء املغرب .
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.109697

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .2022 نونبر. . 0 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .((.090.000»
«CAPITAL.د5هم».إلى.«26.000.000 
تقديم حصص. .: عن طريق. د5هم».

نقدية أو عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819722.
108I

GALAXYCOMPT

EMAAR 2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed.Ben.El.Hasan.Al
 Ouazzani.Résidence.Nabil.n°3
Tétouan ، 93000، تطوا2 املغرب

EMAAR 2020 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )8 
 Rés. Taha.Imm. 1 Av. Moulay
Abdelaziz.Et. 5 n°53 - طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(2227(
 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.)202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

EMAAR 2020
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

PROMOTION IMMOBILIERE
 8( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 Rés.. Taha. Imm.. 1. Av.. Moulay

Abdelaziz.Et..5.n°53.-.طنجة.-
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أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املصشاحي. حكيم  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
األمل زنقة.)5.4قم.40 90000.طنجة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).كمال ازناك بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.مركز ازالف.

 6221.الد5يوش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .202( نونبر. . 0 بتا5يخ.

.(2227(

109I

GALAXYCOMPT

EMAAR 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed.Ben.El.Hasan.Al
 Ouazzani.Résidence.Nabil.n°3
Tétouan ، 93000، تطوا2 املغرب

EMAAR 2020 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )8 

 Rés. Taha.Imm. 1 Av. Moulay
Abdelaziz.Et. 5 n°53 - - طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(2227(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(9 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).حكيم املصشاحي.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).كمال.
ازناك بتا5يخ.9).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

يناير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.048).

1(0I

CENTRE D’AFFAIRE

LES JOYEUX D›EL JARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، الدا5 الشيضاء 

maroc
LES JOYEUX D›EL JARI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 
الز5قطوني طابق 8 5قم 24 20010 

الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
174011

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.1) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LES تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

JOYEUX D’EL JARI
مطو5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.19.شا5ع.
 20010 24 5قم. .8 الز5قطوني طابق.

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الجا5ي. كريم  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع. .(1 5قم. ف  مجموعة  املنا5 
الدا5. .20(60 انفا. السالوي  اد5يس 

الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الجا5ي. كريم  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 (1 5قم. ف  مجموعة  املنا5  تجزئة 
 20(60 انفا. السالوي  اد5يس  شا5ع 

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.174011

1((I

COMPTAELISSAOUI

ARTICO FRUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عما5ة أجعو2 5قم 
7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 
10)92، القصر الكشير املغرب
ARTICO FRUT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )72) 
اقامة فينزيا مكتب 5قم 01 تجزئة 
املغرب الجديد العرائش 92000 

العرائش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7 71

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ARTICO FRUT

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.

األعمال. .- -التبريد. التصدير. و 

املختلفة.
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 01 5قم. مكتب  فينزيا  اقامة  .(72(

العرائش. الجديد  املغرب  تجزئة 

92000.العرائش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ازيما2 وفاء.بصفته)ا).

الدخا2. دا5  حي  والكائن عنوانه ب:.

بنادي. عما5ة  القطا5  محطة  طريق 

10)92.القصر. 4.القصر الكشير. 5قم.

الكشير املغرب

الحراق. اخالص  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 92000 طنجة. بوطريقة  مسنانة 

طنجة املغرب

-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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الحراق. اخالص  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 92000 حي مسنانة بوطريقة طنجة.

طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.7 71

1(2I

AMGHAR MOHAMED

RIHAB TIZIRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV.MOUATAMAB.BEN

 ABBAD.MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

RIHAB TIZIRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن التاني بوملا2 000   بوملا2 

-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 29

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 RIHAB TIZIRI

مقهى و. غرض الشركة بإيجاز:. .-

مطعم

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحسن التاني بوملا000.2  .بوملا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.).د5هم،.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اوالجا5ي عشد العزيز. السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحسن التاني.000  .بوملا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

اوالجا5ي عشد العزيز. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

بوملا2. .  000 التاني. الحسن  شا5ع 
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.
.2 29

1( I

LAMAIZI

BYASSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE.MOSQUEE

 LAMSALLA.AIN.CHOK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

BYASSINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)زنقة 
صبري بوجمعة الطابق ) 5قم 6 د5ب 
عمر-الدا5 الشيضاء. 20080 الدا5 

الشضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 14(

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BYASSINE

مما5سة. -.غرض الشركة بإيجاز:.

فيه. واالتجا5  الشناء. أشغال  جميع 

وكدالك منعش عقا5ي.

2)زنقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

صبري بوجمعة الطابق.).5قم.6.د5ب.

الدا5. .20080 الشيضاء.. عمر-الدا5 

الشضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ياسي2. بياض  السيد)ة). .-

انا�سي. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم. .(2 مدخل. ب  .2 مجموعة.

الدا5الشيضاء. برنو�سي  سيدي  .(4 

الشيضاء. الدا5  .20600 الشيضاء.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ياسي2. بياض  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

انا�سي مجموعة.2.ب مدخل.2).5قم.

الدا5الشيضاء. برنو�سي  سيدي  .(4 

الشيضاء. الدا5  .20600 الشيضاء.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 14(

1(4I

benzakour.and.partners.advisory

مغرب فاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 benzakour.and.partners

advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,49

casablanca.maroc

مغرب فاب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 49 

شا5ع 2 ما15 الطشقة   - 20000 

الدا5الشيضاء للمغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4464(7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

09.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. فاب  مغرب  الوحيد  الشريك 

وعنوا2. د5هم  .400.000 5أسمالها.

ما15. .2 شا5ع. .49 مقرها اإلجتماعي.

الدا5الشيضاء. .20000  - الطشقة.  

للمغرب نتيجة ل.:.انعدام اي نشاط.

تجا5ي.

 49 ب. التصفية  مقر  حدد  و 

 20000  - الطشقة.   ما15  .2 شا5ع.

الدا5الشيضاء.للمغرب..

و عي2:
و. بوضياف  5�سى  السيد)ة).
زنقة حسا2. 4).حي الهناء. عنوانه)ا).

للمغرب. الدا5الشيضاء. .20000

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860678.
1(1I

SIDK.TR

SIDK.TR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

SIDK.TR
261 شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 

92 انفا - الدا5 الشيضاء املغرب. ، 
20000، الدا5 الشيضاء املغرب

SIDK.TR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 261 شا5ع 
الز5قطوني الطابق 9 5قم 92 انفا - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 216(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».900.000.د5هم».أي من»
عن. د5هم». .(.900.000» إلى. د5هم».
إدماج احتياطي أو أ5باح أو. .: طريق.

عالوات إصدا5 في 5أ1 املال.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 81986.
1(6I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

ETCHETERRA MOROCCO
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي.)األشخاص.

املعنويو2)
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

 ETCHETERRA MOROCCO
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ قي.
 ETCHETERRA أعطى. يناير. 202.
بالسجل. املسجل  .MOROCCO
التجا5ية. باملحكمة  .48617 التجا5ي.
لألصل. الحر  التسيير  حق  بمراكش 
سيدي. د5ب  ب  الكائن  التجا5ي 

.- .- 5ياض العرو1. .278 بوعامر 5قم.

 RIAD SHIKA.مراكش املغرب لفائدة

ملدة.).سنة تبتدئ من.)0.يناير. 202 

مقابل. دجنبر. 202. . ( في. تنتهي  و 

مشلغ شهري قيمته.4.000.د5هم.

1(7I

CABINET BENISSA

TEMSA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue.Hafid.Ibn.Abdelbar

 Résidence.Al.Andalouses

 Anzarane 3ème.étage.N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

TEMSA TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الجيرا5ي زنقة )) 5قم 4  - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(8779

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. .20(7 نونبر. .2( املؤ5خ في.

محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 

 TEMSA الوحيد. الشريك  ذات 

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .TOURS

اإلجتماعي حي. د5هم وعنوا2 مقرها 
 90000 -   4 5قم. .(( الجيرا5ي زنقة.

توقف. .: ل. نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.

حي. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طنجة. . 4 5قم. .(( زنقة. الجيرا5ي 

90000.طنجة املغرب..

و عي2:

السيد)ة).عز الدين التمسماني و.

)).5قم. عنوانه)ا).حي الجيرا5ي زنقة.

املغرب كمصفي. طنجة  .90000   4

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

7)20.تحت 5قم.7026.

1(8I

Audimi

MAISON MORSALINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audimi

 Borj.El.yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca.maroc

MAISON MORSALINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 60)، 

شا5ع أنوال، مبروكة، سيدي 

عثما2، - الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 67 

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 MAISON MORSALINE

الغرض. غرض الشركة بإيجاز:. .-

من الشركة في املغرب والخا5ج هو:

.مخبزة و محل للحلويات،

املعامالت. جميع  أعم،. وبشكل  .

أو. املالية  أو  الصناعية  أو  التجا5ية 

تتصل. التي  املنقولة  غير  أو  املنقولة 

بصو5ة مشاشرة أو غير مشاشرة بغرض.

الشركة بطريقة مماثلة أو ذات صلة.

.،(60 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

شا5ع أنوال،.مبروكة،.سيدي عثما2،.

-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشد الرحيم مرسلي2. السيد)ة). .-

.،((8 والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مبروكة،. بناني،. د5ب  أنوال،. شا5ع 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشد الرحيم مرسلي2. السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

بناني،. د5ب  أنوال،. شا5ع  .،((8 ب:.

الشيضاء. الدا5  .20000 مبروكة،.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 67 

1(9I

FIDUBAC SARL

ZAHTI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62) مكر5 شا5ع يوسف ابن تاشفي2 

الشقة 5قم )) الناضو5 ، 62000، 

الناضو5 املغرب

ZAHTI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب الفوقاني الناظو5 62000 

الناظو5 -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

21 1 

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ZAHTI CASH

مفوض. غرض الشركة بإيجاز:. .-

تحويل األموال

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي اوالد.

 62000 الناظو5. الفوقاني  بوطيب 

الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الزحتي. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 480 5قم. ب  سكتو5  بوطيب  اوالد 

الناظو62000.5.الناظو5 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الزحتي. العزيز  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي اوالد بوطيب سكتو5 ب 5قم.480 

الناظو62000.5.الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.21 1 

120I

STE SKIRIDA FISH

STE RÉSIDENCE STUDENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE RÉSIDENCE STUDENT

حي السالم الطابق السفلي 5قم 920 

، 000 7، الداخلة املغرب

 STE RÉSIDENCE STUDENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

الطابق السفلي 5قم 920 - الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

24041

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

RÉSIDENCE STUDENT

غرض. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشركة في املغرب وفي الخا5ج هو.:.

حياء. اال  وإدا5ة  وتشغيل  إنشاء.

الجامعية

.، جامعي. سكن  .، عقا5ي. تطوير 

تموين جماعي

إنشاء.وإدا5ة وتشغيل أي نوع من.

اإلقامة الجامعية أو اإلقامة أو تقديم.

مساحة. ؛. مؤقتة. إقامة  أو  الطعام 

العرض واأللعاب والترفيه والتسلية.

وتشغيل وإدا5ة أي نوع من. إنشاء. ؛.

الوحدات الفندقية

الثقافية. األنشطة  تنظيم 

والرياضية

وتشادل. ثقافية  5حالت  تنظيم 

طالبي..سكن لطلشة الجامعة

املساكن. في  الطالب  إسكا2 

الجامعية وإنشاء.وتشغيل املؤسسات.

الجامعية وأصحاب الفنادق..التطوير.

العقا5ي وتشغيل حرم جامعي

وإدا5ة. املساكن  وتشغيل  إنشاء.

الحرم الجامعي.،.تأجير املشاني.

وإدا5ة. وتشغيل  وتطوير  بناء.
املساكن الجامعية

بناء.وتطوير وتشغيل وإدا5ة سكن.
جامعي.

أو. منقولة  معاملة  بأي  القيام 

أو بيع أي عقا5. غير منقولة أو اقتناء.

عقا5ات. إدا5ة  أو  أصول  إدا5ة  أو 

أو. املنهي  أو  التجا5ي  لالستخدام 
اإلدا5ي.

نقل الشضائع لحساب الغير
نقل األشخاص للحساب الغير

الجماعي. الخاص  النقل 
لألشخاص

شكل. بأي  والدولي  املحلي  النقل 
من األشكال

نقل الشضائع والنقل املبرد
نقل الشضائع واألفراد لنفسه

العمولة. .، العامة. التجا5ة 

.، الخدمات. تقديم  .، والسمسرة.
أعمال متنوعة

أعمال الشناء.والهندسة املدنية
النزل. وإدا5ة  وإنشاء. تشغيل 

واملوتيالت والشناغل
ومطعم. مقهى  وإدا5ة  تشغيل 

ونادي فندقي
أعمال الشناء.العامة.،.غرق وحفر.
اآلبا5..أعمال الهندسة املدنية واملشاني
وإدا5ة. تشغيل  املقهى  تشغيل 
مطعم..مما5سة جميع أنشطة تقديم.
غرف. وتشغيل  تنظيم  ؛. الطعام.
الحفالت.؛.التنظيم والرسوم املتحركة.
واالحتفاالت. الحفالت  لجميع 
والكوكتيالت. االستقشال  وحفالت 
العائلية. واالحتفاالت  األعرا1  مثل 

واملؤتمرات واملؤتمرات
.، معدات التشغيل اآللي للمكاتب.
تصدير املعدات. ./ وتسويق واستيراد.
وتكنولوجيا. املكتبية  واللوازم 
الهيد5وليكية. املعدات  ؛. املعلومات.
التسويق. وامليكانيكية.. والكهربائية 

واالستيراد والتصدير
استيراد و تصدير

والتسوق. .، الطرود. استالم 

.، والتوزيع. .، والرسائل. .، العاجل.
والخدمات اللوجستية

نشاط وكيل الشحن

توزيع الشضائع والسعاة
تأجير واستئجا5 جميع املركشات

بالسيا5ات. الشضائع  نقل  مقاول 
)األمتعة والطرود غير املصحوبة)

نشاط اغاثة املركشات
مقاول ينقل األمتعة غير املصحوبة.

نيابة عن أطراف ثالثة
بيع./.شراء.جميع مواد الشناء

نشاط بائعي األسماك.
والوطني. الدولي  البري  النقل 

والدولي لجميع وجهات الشضائع
والشخصية. الثقيلة  واملعدات 

ووكيل الشحن.
الترانزيت. النقل  عمليات  جميع 
البري والشحري والجوي بكافة أنواعه.
وتخزين. تداول  عمليات  جميع  .

جميع املواد الغذائية والشضائع
والجما5ك. بالشاحنات  النقل 

والتخزين.
النقل. خدمات  جميع  تشغيل 

البري للشضائع.
جميع. وتشغيل  وتأجير  شراء.
تسمح. التي  واآلالت  األجهزة  وسائل 
باألنشطة املذكو5ة أعاله أو املتعلقة.

بها.
شراء.االسهم.

العمليات. جميع  .، عام. وبشكل 

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وتطو5ها.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 -  920 5قم. السفلي  الطابق  السالم 

الداخلة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).علي موز5يك بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.حي املنتزه.5.02قم.

 8 000 7.الداخلة املغرب
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-.السيد)ة).محمد دياني بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي الحسني شا5ع.

الخضراء. املسيرة  مد5سة  االندلس 
000 7.الداخلة املغرب

الشركاء. حول  .بيانات  .-
)األشخاص املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).علي موز5يك بصفته)ا).

املنتزه. حي  مسير والكائن عنوانه ب:.
5.02قم. 8 000 7.الداخلة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.24041

12(I

FLASH ECONOMIE

AGRI JAWLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AGRI JAWLA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
)0 5قم 211 000 7 الداخلة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 949
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.09 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 AGRI بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

JAWLA
تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الجملة في املنتجات الز5اعية الخام.
املنتجات. ./ أ. الحية  والحيوانات 
املتعلقة. العمليات  جميع  الز5اعية 
الز5اعية. املنتجات  جميع  بجمع 

ومعالجتها. الثانوية  واملنتجات 

وشراء. تصنيع  ؛. وتسويقها. وتعشئتها 

؛. للتغليف. الالزمة  املنتجات  جميع 

وحيازة وإدا5ة مصانع األغذية. إنشاء.

الحيوانية. الثروة  ./ ب. ؛. الز5اعية.

د5اسة. الثانوية  واملنتجات  واللحوم 

الحيوانات.. لتربية  مزا5ع  وإنشاء.

استيراد وتصدير وشراء.وبيع وتسويق.

الثروة. منتجات  وتوزيع  والتفاوض 

سيما. وال  .، ومشتقاتها. الحيوانية 

والصغيرة. الكشيرة  والجلود  اللحوم 

إلخ.. .، والزبدة. واألجشا2  والحليب 

تربية الدواجن واألسماك

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

النهضة.)5.0قم.211 000 7.الداخلة.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لعشيدي. محمد  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.حي ام. بصفته)ا).

الداخلة. .7 000 5قم. 9  التون�سي 

املغرب

سيد. اهل  اعشيدا  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). احمد 

 7 000   8 5قم. انز5ا2  بئر  حي  ب:.

الداخلة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

سيد. اهل  اعشيدا  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). احمد 

  8 5قم. انز5ا2  بئر  حي  ب:. عنوانه 

000 7.الداخلة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.

.2 949

122I

 FIDUCIAIRE INVEST KHENIFRA BENI MELLAL

SARL AU

AL ULA CARRIÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INVEST KHENIFRA

BENI MELLAL SARL AU

 BLOC 7 LOTIS 3 MARS.N°48 2(

 1ER.ETAGE.BENI.MELLAL ،

23500، BENI.MELLAL.MAROC

AL ULA CARRIÈRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

السالم شا5ع الخطابي الشقة 7 

الطابق االول بني مالل. 100 2 بني 

مالل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 761

 06 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 AL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ULA CARRIÈRE

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

-.منعش. املناجم-االستراد والتصدير.
عقا5ي

اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 7 الشقة. الخطابي  شا5ع  السالم 

بني. .2 100 الطابق االول بني مالل..

مالل.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السيد)ة).شعبي ليلى بصفته)ا). .-

القد1. تجزئة  ب:. عنوانه  والكائن 

الرقم.7).بني مالل..100 2.بني مالل.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السيد)ة).شعبي ليلى بصفته)ا). .-

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 2 100 بني مالل.. .(7 القد1 الرقم.

بني مالل املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 761

12 I

fiduconsejo

RKIOUAK DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduconsejo

 av.allal.fassi.res.yasmina.bloc

 b1 n 3 wilaya.tetouan ، 93000،

tetouan.maroc

RKIOUAK DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

بجاية 5قم 14 طوابل السفلى تطوا2 

000 9 تطوا2 -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 288 

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RKIOUAK DESIGN

.* بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التصميم الداخلي.

•.األعمال اإلنشائية أو اإلنشائية.

•.خدمات متنوعة.

•.التجا5ة والتجا5ة

•.مطو5 عقا5ي.

•.أعمال التطوير..

•.استيراد و تصدير

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بجاية 5قم.14.طوابل السفلى تطوا2.

000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الرقيوق. كوثر  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تركيست زنقة املجد اقامة املصلى ا.

2.الطابق.)5.0قم.)).تطوا000.2 9 

تطوا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الرقيوق. كوثر  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اقامة. املجد  زنقة  تركيست  شا5ع 

املصلى ا.2.الطابق.)5.0قم.)).تطوا2.

000 9.تطوا2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.

. 288 

124I

COMPTAELISSAOUI

AGRI KHADIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI

طريق العرائش عما5ة أجعو2 5قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

10)92، القصر الكشير املغرب

AGRI KHADIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

سيدي مخلوف 5قم 19 القصر 

الكشير - القصر الكشير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 6(9

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 AGRI بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 KHADIR

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.

و. الفواكه  تصدير  .- التصدير. و 

الخضروات.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 19 5قم. مخلوف  سيدي  السالم 

القصر الكشير.-.القصر الكشير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

محمد. الشوزيدي  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السالم م ب زنقة.5.01قم.16.القصر.

الكشير.10)92.القصر الكشير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

محمد. الشوزيدي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 16 5قم. .01 زنقة. ب  م  السالم  حي 

القصر الكشير. .92(10 القصر الكشير.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

. 6(9

121I

KAOUN

MIEUX CONST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تفويت حصص

KAOUN

 N°17 LOT.NASSIM.ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MIEUX CONST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي -)6

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTTAPHA.EL.MAANI 2

 EME.ETAGE.N° 62 CENTRE

 RIAD.CASABLANCA 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.492949

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .(7 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

)ة). السيد. تفويت 

 ABDERAZZAK ACHOUIQA

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(00.000

بتا5يخ. .ABDESSALAM LOUBADE

7).فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 (7 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.8884.

126I

FINCOSA MARRAKECH

SEYF REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شا5ع عشد الكريم الخطابي اقامة 

5قية عما5ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

SEYF REAL ESTATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 

5قم 2 تقاطع زنقة طا5ق بن زياد بن 

عائشة اقامة اكسيل سيو5 عما5ة 

8) 40000 مراكش -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  8(7

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SEYF بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

REAL ESTATE

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي

مكتب. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تقاطع زنقة طا5ق بن زياد بن. .2 5قم.

عائشة اقامة اكسيل سيو5 عما5ة.8) 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يوسف. بوكريم  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.2.زنقة.

اند5ي مسجير.64000.بو فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

يوسف. بوكريم  السيد)ة). .-

بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.2 

زنقة اند5ي مسجير.64000.بو فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(  8(7

127I

LINE COLLECTIVE

LINE COLLECTIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

LINE COLLECTIVE

 RUE.LIBERTE.ETG 3 APPT (0

 5 CASABLANCA، 20250،

CASABLANCA MAROC

LINE COLLECTIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0) 

 RUE.LIBETE.ETG 3 APPT

 5 CASABLANCA 20250

.CASABLANCA MAROC

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.419727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

5فع. تم  يناير. 202. .(8 في. املؤ5خ 

5أسمال الشركة بمشلغ قد5ه.«90.000 

د5هم».أي من.«CAPITAL.د5هم».إلى.

«00.000).د5هم».عن طريق.:.تقديم.

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)6)860.

128I

ATLAS ADERA

ATLAS ADERA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATLAS ADERA

 LOTISSEMENT EL KHALIL

 2 N°23 M’HAMID ، 0،

MARRAKECH MAROC

ATLAS ADERA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT EL KHALIL

 2 N°23 M’HAMID - -

.MARRAKECH MAROC

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.82 49

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 دجنبر. .(6 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

 Abdelmajid )ة). السيد. تفويت 

BENNASSER (70.حصة اجتماعية.

حصة لفائدة السيد. .100 من أصل.

 (6 بتا5يخ. .Youssef. TARABI )ة).

دجنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

يناير. .26 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.014).

129I

ANMA SPA

ANMA SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANMA SPA

28 زنقت العرعا5 ط4 ش7 ، 

20090، الدا5 الشيضاء املغرب

ANMA SPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 22) شا5ع 

بو5كو2 حي بو5كو2 20040 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 ((7

 02 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ANMA SPA

تشغيل. بإيجاز:. غرض الشركة  .-
مؤسسة العناية بالجمال

 (22 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 20040 بو5كو2. حي  بو5كو2  شا5ع 

الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املليح. بن  اسماء. السيد)ة). .-
اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
بوعزة. دا5  .90 فيال. .( انفا. طما15 
الشيضاء. الدا5  النواصر. 2722.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املليح. بن  اسماء. السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 90 فيال. .( انفا. طما15  اقامة  ب:.
الدا5. النواصر. 2722. بوعزة  دا5 

الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.

.17 ((7
1 0I

FAEC SARL

COMDELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FAEC SARL
5قم 2) شا5ع الحسن التاني م.ح ، 

0000 ، فا1 املغرب
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COMDELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : دوا5 
مفاليس عي2 الشيضا - 0000  فا1 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4 8(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 0 .دجنبر. املؤ5خ في.

COMDELEC.شركة ذات املسؤولية.
 60.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.
0000 .فا1. مفاليس عي2 الشيضا.-.

املغرب نتيجة لقرا5 الشركاء.
و عي2:

السيد)ة).أحمد عا5ف و عنوانه)ا).
2.اقامة مهدي زنقة لال أمينة.0000  

فا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
دوا5. وفي  .2022 دجنبر. . ( بتا5يخ.
0000 .فا1. مفاليس عي2 الشيضا.-.

املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. 2. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)6 6.

1 (I

 AAFIR.AUDIT.&.CONSULTING.MOROCCO

sigle.A2CM.sarl

IGA PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR.AUDIT & CONSULTING
MOROCCO.sigle.A2CM.sarl

شا5ع فا1 ، 5كن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب 5قم 

  ، 90000، طنجة املغرب
IGA PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
معركة أنوال 5قم 6) الطابق األ5�سي 

5قم   - تطوا2 000 9 تطوا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

  0(1

 (6 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 IGA تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 PHARMA

-تصنيع. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املستحضرات الصيدالنية

.، ج نتا إ ، ير تطو ، سة ا 5 د -

ششه. واملنتجات  الخدمات  وتسويق 

الصيدالنية

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

معركة أنوال 5قم.6).الطابق األ5�سي.
5قم. .-.تطوا000.2 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5يدجيم. عايدة  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). سهام 

 67069  28 بروسلر5ينغ. ب:.

لودفيجشافي2 أملانيا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

5يدجيم. عايدة  السيد)ة). .-

والكائن. حر  مسير  بصفته)ا). سهام 

 67069  28 بروسلر5ينغ. عنوانه ب:.

لودفيجشافي2 أملانيا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.  0(1

1 2I

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و

BAKKACH IKHWAN
إعال2 متعدد القرا5ات

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و
شا5ع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األ5�سي، تطوا2 
تطوا2، 000 9، تطوا2 املغرب

BAKKACH IKHWAN «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 
سيدي عشد هللا الفخا5 كويلمة 5قم 
 1 تطوا2 تطوا2 000 9 تطوا2 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.2728(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
الشركة. حصص  نقل  الشركاء. قر5 
حصة من السيد سعيد. .(82 نقل. .:
التعريف. لشطاقة  الحامل  الشقاش 
الوطنية 5قم ل.27927).الى.:.-) )40) 
حصة الى السيد عشد الغفو5 الشقاش.
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 
الى. حصة  .(40(2- ل 4048،. 5قم 
الحامل. الشقاش  محمد  السيد 
ل. 5قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
- )20)حصة الى السيدة. .، 21(00
لشطاقة. الحاملة  الشقاش  عائشة 
التعريف الوطنية 5قم اب18920)،.
فوزية. السيدة  الى  حصة  .(20(  4-
التعريف. لشطاقة  الحاملة  الشقاش 
 (20(1- ل 4019 ،. 5قم  الوطنية 
الشقاش. خديجة  السيدة  الى  حصة 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحاملة 
الى. حصة  .(20(6- ل))409 ،. 5قم 
السيدة فامة الشقالي الحاملة لشطاقة.
ل426467  5قم  الوطنية  التعريف 
امينة. السيدة  الى  حصة  .(22(7-،

التعريف. لشطاقة  الحاملة  الخريم 

الوطنية 5قم ل) 2 27.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

اثني2. استقالة  قشول  الشركاء. قر5 

سعيد. السيد  اال5بعة  املسيريي2  من 

التعريف. لشطاقة  الحامل  الشقاش 

والسيدة. ل27927). 5قم  الوطنية 

لشطاقة. الحاملة  الشقاش  خديجة 

ل))409   5قم  الوطنية  التعريف 

وترك. املشتركة  االدا5ة  وظائف  من 

جميع املهام املتعلقة باالدا5ة بصفة.

نهائية وبقاء.املسيريي2 االثني2 السيد.

عشد الغفو5 الشقاش والسيد محمد.

الشقاش في االدا5ة لفترة غير محدودة.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

أ2. املتشادل  باالتفاق  الشركاء. يقر5 

تلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد للمدير.

السيد محمد الشقاش الحامل لشطاقة.

التعريف الوطنية 5قم ل00)21 .

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تحديث القانو2 االسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. بند 

الشركاء. من  كل  يساهم  مايلي:.

بمشلغ. الشركة  في  أسماؤهم  التالية 

د5هم. .22200  (- وهو:. .، نقدي.

 2- الشقاش،. الغفو5  عشد  للسيد 

22200د5هم للسيد محمد الشقاش،.

عائشة. للسيدة  00)))د5هم    -

فوزية. 00)))للسيدة   4- الشقاش،.

للسيدة. 00)))-1د5هم  الشقاش،.

00)))-6د5هم. الشقاش،. خديجة 

للسيدة فامة الشقالي،.200))-7د5هم.

للسيدة امينة الخريم.
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على. ينص  الذي  .:2 5قم. بند 

تم تحديد 5ا1 مال الشركة. مايلي:.

د5هم مقسمة الئ الف. .(00.000 في.

حصة على الشكل التالي:.222.للسيد.

222.حصة. و. .، عشد الغفو5 الشقاش.

))).حصة. للسيد محمد الشقاش و.

للسيدة عائشة الشقاش و))).حصة.

للسيدة فوزية الشقاش و.))).حصة.

 ((( و. الشقاش  خديجة  للسيدة 

 ((2 و. الشقالي  فامة  للسيدة  حصة 

حصة للسيدة امينة الخريم.

بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

الشقاش. الغفو5  عشد  السيد  ابقاء.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

الشقاش. محمد  والسيد  ل 4048،.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

للشركة. كمديرين  ل00)21 . 5قم 

ملدة غير محدودة.

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد.

لشطاقة. الحامل  الشقاش  محمد 

التعريف الوطنية 5قم ل00)21 .

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم. 294.

1  I

REVISCONTROLE

FILANOV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE.LE.JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca.MAROC

FILANOV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 76 زنقة 

خريشكة - الدا5 الشيضاء 20000 

الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 71 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

FILANOV SARL

-.غرض الشركة بإيجاز:.-.

الهندسة الز5اعية.،

-.الطاقة املتجددة.،

-.املعدات و األدوات الز5اعية.،

-.اآلالت الز5اعية و قطع الغيا5،

-.الصرف الصحي و مياه الشرب.،

-.املنشات املعدنية.

-.التجا5ة.،

-.االستيراد و التصدير،

-.التوزيع.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.76.زنقة.

خريشكة.-.الدا5 الشيضاء.20000.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5ضا. التحيفة  السيد)ة). .-

 (7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

فا1. شا5ع  املجبر  حدائق  تجزئة 

الشيضاء. الدا5  .20(10 كاليفو5نيا.

املغرب

التحيفة عشد السالم. السيد)ة). .-

 (7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

فا1. شا5ع  املجبر  حدائق  تجزئة 

الشيضاء. الدا5  .20(10 كاليفو5نيا.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

5ضا. التحيفة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة حدائق املجبر شا5ع فا1. .(7

الشيضاء. الدا5  .20(10 كاليفو5نيا.

املغرب

التحيفة عشد السالم. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة حدائق املجبر شا5ع فا1. .(7

الشيضاء. الدا5  .20(10 كاليفو5نيا.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 71 

1 4I

RAHHALI CONSEIL

KH SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

إنشاء.فرع تابع للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot.al.azzouzia.marrakech (482

، 40000، Marrakech.Maroc

KH SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سعادة 6 

قيادة العشيد، دا5 السعادة ،عما5ة 

5قم 20) محل 5قم ) بالطابق 

األ5�سي ، ڭيليز ، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((288 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.6).يناير. 202.تقر5 إنشاء.

و. .- فرع تابع للشركة تحت التسمية.

قيادة. .1 سعادة. بالعنوا2  الكائن 

العشيد،.العملية دا5 السعادة.،عما5ة.

5قم.20).محل 5قم.2.بالطابق األ5�سي.

مراكش. .40000 .- مراكش. .، ڭيليز. .،

املغرب و املسير من طرف السيد)ة).

نصيب خالد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41429).

1 1I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

AGRI CEJ MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 (1(RUE MOHAMED EL

 BEQUAL.GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AGRI CEJ MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 41  املسا5 

طريق اسفي 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  8 (

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 AGRI بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

CEJ MAROC

تسيير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التصدير. الز5اعية-. العقا5ات 

واالستيراد

تخزين املنتوجات الغدائية
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  41 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املسا5 طريق اسفي.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عشد الواحد الشافقي.

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.املسيرة.

 .ب 5قم.78) 40000.مراكش املغرب

عشد ا لرزاق جكوال. السيد)ة). .-

دا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السالم عما5ه.12.الشقة.06.السعادة.

40000.مراكش املغرب

الغربي. سوفيا2  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (8 الشقة. .(1 عما5ة  كا5يسيا 

أمرشيش.40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عشد الواحد الشافقي.

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 40000  (78 5قم. ب  املسيرة. . ب:.

مراكش املغرب

عشد ا لرزاق جكوال. السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 06 الشقة. .12 دا5 السالم عما5ه. ب:.

السعادة.40000.مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.(  8 (

1 6I

GENERAL DE COMPTABILITE

groupe aoaek
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
مكاتب. اديو5ي  محمد  شا5ع 
.، فا1. .1 الرقم. التاني  الطابق  زالغ 

0000 ،.فا1 املغرب
ذات. شركة  .groupe. aoaek
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
متجر. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
تجزئة. .46 القطعة. بالطابق األ5�سي 
صوفيا طريق إيموزا0000.5 .فا1.-
ذات. شركة  تأسيس  عن  إعال2 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

7112(
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

groupe.aoaek
نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الشضائع-اإلستيراد و التصدير-تجا5ة.

مختلفة
متجر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجزئة. .46 القطعة. بالطابق األ5�سي 
صوفيا طريق إيموزا0000.5 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

أمي2. أمزيا2  أوالد  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي. .04 الرقم. الخالق طو5يس  عشد 

اإلنا5ة.000 9.تطوا2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السيد)ة).شريفي علوي املامو2. .-

بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.6 

زنقة عشد الحميد ابن باديس إقامة.

فا1. . 0000 م.ج. .( الشقة. 5وزا 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.7112(

1 7I

GENERAL DE COMPTABILITE

L3TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شا5ع محمد اديو5ي مكاتب زالغ 

الطابق التاني الرقم 1 فا1 ، 

0000 ، فا1 املغرب

L TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر5قم 

) املدخل على اليسا5 5قم 27 مكر5 

بلوك 1 حي كريو ازواغة 0000  

فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

711 9

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

L TRAV

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء-أعمال مختلفة-تجا5ة مختلفة.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املدخل على اليسا5 5قم. .( متجر5قم.

مكر5 بلوك 1 حي كريو ازواغة. .27

0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

االبيض. اد5يس  السيد)ة). .-

 09 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 07 الشقة. النو5  تجزئة  .( بلوك ب.

شا5ع ابن االثير.0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

االبيض. اد5يس  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

09.بلوك ب.).تجزئة النو5 الشقة.07 

شا5ع ابن االثير.0000 .فا1 املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.711 9

1 8I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

F&T INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 61

 ABDELLAH.RES.ADAM.BUR.N 1

، 14000، KENITRA.MAROC

F&T.INGÉNIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

ما5تير بن عشد السالم مكتب 5قم 
2 فال فلو5ي اقامة 5ياض الزيتو2 

4000) القنيطرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

6777 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

2022.تقر5 تأسيس شركة ذات. ماي.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 F&T تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

INGÉNIERIE
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

أشغال متنوعة أو الشناء.

مستشا5 في التسيير

تاجر
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.) .زنقة.

5قم. مكتب  السالم  عشد  بن  ما5تير 

الزيتو2. فال فلو5ي اقامة 5ياض  .2

4000).القنيطرة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بصفته)ا). باي  وداد  السيد)ة). .-

 2 تجزئة الوحدة. والكائن عنوانه ب:.
5قم.0)).الطابق.2 000 2.بني مالل.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بصفته)ا). باي  وداد  السيد)ة). .-

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
الوحدة.5.2قم.0)).الطابق.2 000 2 

بني مالل املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 دجنبر. .27 بتا5يخ.

.6777 

1 9I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

OWENCA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 61

 ABDELLAH.RES.ADAM.BUR.N 1

، 14000، KENITRA.MAROC

OWENCA TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

ما5تير بن عشد السالم مكتب 5قم 
2 فال فلو5ي اقامة 5ياض الزيتو2 

4000) القنيطرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

68 97

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 OWENCA TRAV
مقاول. .- -.غرض الشركة بإيجاز:.

غر1 أو صيانة الحدائق والطرق وما.

إلى ذلك.

-.مقاول أشغال متنوعة أو الشناء
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.) .زنقة.

5قم. مكتب  السالم  عشد  بن  ما5تير 

الزيتو2. فال فلو5ي اقامة 5ياض  .2

4000).القنيطرة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

امللوع. إليا1  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الطيبي. سيدي  الغربية  الحنشة 

4000).القنيطرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

امللوع. إليا1  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 الحنشة الغربية سيدي الطيبي.

4000).القنيطرة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.68 97

140I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE GLORY SUD كلوري سود

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE.ETAGE ، 45800،

TINGHIR.maroc

 STE GLORY SUD كلو5ي سود

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ق م د 0 

الحي الصناعي 41800 تنغير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

202 /4 1(

في. )  مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.كلو5ي.

STE GLORY SUD.سود

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

االستيراد. -التصدير  الشناء. و  العامة 

-استغالل املعاد2

م. 5ق  االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

د 0.الحي الصناعي.41800.تنغير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

محمد. طاوش  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.املركب.

السياحي فندق تودغى شا5ع الحسن.

االول.41800.تنغير املغرب

ابراهيم. طاوش  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.24 

الحي املنجمي.41800.تنغير املغرب

-.السيد)ة).طاوش مراد بصفته)ا).

تجزئة. .92 5قم. ب:. عنوانه  والكائن 

اال5ز.).احداف.41800.از5و املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

محمد. طاوش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

املركب السياحي فندق تودغى شا5ع.

الحسن االول.41800.تنغير املغرب

-.السيد)ة).طاوش مراد بصفته)ا).

 92 5قم. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

تنغير. .41800 ).احداف. تجزئة اال5ز.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.4 1(/202 

14(I

BRIBER MUSTAPHA

RAZAN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIBER MUSTAPHA

شا5ع حما2 الفطواكي حي السالم 

بلوك C العما5ة 5قم ) طابق االول 

الشقة 5قم 2 سيدي سليما2 ، 

4200)، سيدي سليما2 املغرب

RAZAN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة )82 

بام سيدي سليما2 4200) سيدي 

سليما2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 101

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RAZAN IMMO

مشرف. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي.

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 (4200 سليما2. سيدي  بام  .82(

سيدي سليما2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).هشام ازنيبر بصفته)ا).

 (2 والكائن عنوانه ب:.حي بام بلوك.

سليما2. سيدي  .(4200 5قم. 82 

املغرب.

-.السيد)ة).ياسي2 ازنيبر بصفته)ا).

 (2 والكائن عنوانه ب:.حي بام بلوك.

سليما2. سيدي  .(4200 5قم. 82 

املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).هشام ازنيبر بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.حي بام بلوك.

2).5قم. 82 4200).سيدي سليما2.

املغرب

-.السيد)ة).ياسي2 ازنيبر بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.حي بام بلوك.

2).5قم. 82 4200).سيدي سليما2.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

. 101

142I

SOUTH SAWT

SOUTH SAWT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUTH SAWT

 RUE.SOUMAYA.IMM 82 ETAGE

 2 N°4 PALMIER.CASBLANCA ،

20250، Casablanca.Maroc

SOUTH SAWT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عما5ة 82 الطابق 2 الرقم 4 

حي النخيل الدا5 الشيضاء 20210 

الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174287

 (0 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SOUTH SAWT

إدا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وإنتاج األحداث الثقافية الفنية

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 4 الرقم. .2 الطابق. .82 سمية عما5ة.

 20210 الشيضاء. الدا5  النخيل  حي 

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).غيثة خلدي بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.6.زنقة ابو عشا1.

املعا5يف. .(0 شقة. .1 طابق. العزفي 

0)240.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).غيثة خلدي بصفته)ا).

زنقة. .6 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 (0 شقة. .1 ابو عشا1 العزفي طابق.

املعا5يف الدا5 الشيضاء.0)240.الدا5.

الشيضاء.املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.174287

14 I
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Fiduciaire.GESACOM.MAROC

 AUDIT LEGAL BUSINESS 
)CONSULTING (ALBC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire.GESACOM.MAROC
 AVENUE HASSAN II PLATEAU

 MOUSTAKBALI.N 08 Benguerir
، 43150، benguerir.maroc
 AUDIT LEGAL BUSINESS 

CONSULTING (ALBC) شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 
مستقشلي الطابق الرابع 5قم 6) 

10)4  ابن جرير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 669

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 AUDIT.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها
 LEGAL BUSINESS CONSULTING

((ALBC
خشير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

محاسب
عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 (6 5قم. الرابع  الطابق  مستقشلي 

10)4 .ابن جرير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحفا5ي. 5شيد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عزوز. والد  الشرقية  عامرلحالفة 

الشيضاء. الدا5  .27(82 النواصر.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحفا5ي. 5شيد  السيد)ة).

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 عامرلحالفة الشرقية والد عزوز.

الشيضاء. الدا5  .27(82 النواصر.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .28 بتا5يخ.

. 669

144I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

SOFENAC
إعال2 متعدد القرا5ات

 CENTRE DE GESTION AGREE

DE L›AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY

 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SOFENAC «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 

سانية 5قم    املحمدية - - 

املحمدية املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 249 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.09.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تحويل الشكل القانوني للشركة من.

شركة عقا5ية مدنية إلى شركة ذات.

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيدمع حفظ التسمية االجتماعية.

و. «SOFENAC»،املدة،األصول 

الخصوم

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2 السيد سيدي محمد الزهيري.

مسير للشركة بتوقيعه الوحيد

على. ينص  الذي  5قم. :. قرا5 

الشركة. 5أسمال  خفض  مايلي:.

ب000000).د5هم لتغطية الخسائر.

بخلق. د5هم  .(0000000 ب. و5فعه 

00000)حصة للسيد سيدي محمد.

بثمن00)  وحيد  كشريك  الزهيري 

الحصص. للحصةجميع  د5هم 

تصفية. طريق  عن  نقدا  مدفوعة 

الوحيد. للشريك  الجا5ي  الحساب 
سيدي محمد الزهيري

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تحيي2 النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.28.فبراير.

 202.تحت 5قم.)44.

141I

.مانا جمنت اند كونسيلتينغ

مركز الريف لتكوين السائقين 
املهنيين

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

مانا جمنت اند كونسيلتينغ

9),شا5ع جشل هبري ,امزو25 ، 

2210 ، الحسيمة املغرب

مركز الريف لتكوين السائقي2 

املهنيي2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية 5قم 02 ، إمزو25 - - 

الحسيمة املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2 ((

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. . 0 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد مركز الريف لتكوين.

5أسمالها. مشلغ  املهنيي2  السائقي2 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي الطريق الوطنية 5قم.02.،.

إمزو25.-.-.الحسيمة املغرب نتيجة ل.

:.الحل املسشق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب الطريق.

.- .- إمزو25. .، .02 5قم. الوطنية 

الحسيمة املغرب..

و عي2:

و. افقير  محفوض  السيد)ة).

.، فلسطي2. زنقة  .، عنوانه)ا). 1).

املغرب. الحسيمة  . 2210 امزو25.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تشليغ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصفية.:.الطريق الوطنية.

5قم.02.،.إمزو25.،.الحسيمة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتا5يخ.8).يناير.

 202.تحت 5قم.7).

146I

JR COMPTA

BLURREDFORYALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JR COMPTA

أمل 4 زنقة 28 5قم 67 سيدي 

البرنو�سي الدا5 الشيضاء ، 20600، 

الدا5 الشيضاء املغرب

BLURREDFORYALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أمل 2 
زنقة 4) عما5ة 2 الطابق   5قم 8 

سيدي البرنو�سي - 20600 الدا5 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

111701

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو2. .2022 غشت. .2 

املسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

.: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

.BLURREDFORYALL

غرض الشركة بإيجاز.:.بيع و شراء.

املالبس. أنواع  جميع  في  التجا5ة  و 

واألحدية وامللحقات.

 2 أمل. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 
 8 5قم. الطابق. . .2 عما5ة. .(4 زنقة.

الدا5. .20600 .- البرنو�سي. سيدي 

الشيضاء.املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (00.000 مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم،.مقسم كالتالي:

السيد الجرا5ي أيوب.:.100.حصة.

بقيمة.00).د5هم للحصة..

 100 .: كوثر. مرغا�سي  السيدة 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوانه)ا). أيوب  الجرا5ي  السيد 

اقامة. زوال  اميل  شا5ع  .2((

1.الدا5 الشيضاء. 5.2قم. اليسرالطابق.

00 20.الدا5 الشيضاء.املغرب.

السيدة مرغا�سي كوثر عنوانه)ا).

حي أوالد زيا2 عما5ة ك شقة.1).أ ب.

20 20.الدا5 الشيضاء.املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا). أيوب  الجرا5ي  السيد 

اقامة. زوال  اميل  شا5ع  .2((

الدا5. .20 00 1 5.2قم. اليسرالطابق.

الشيضاء.املغرب

السيدة مرغا�سي كوثر عنوانه)ا).

1).أ ب. ي أوالد زيا2 عما5ة ك شقة.

20 20.الدا5 الشيضاء.املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

شتنبر.2022.تحت 5قم. 1)8 8.

147I

BENIDER ZINEB CONSULTING

GEFCO MAROC
تعيي2 5ئيس مجلس اإلدا5ة

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET (

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER 6EME.ETG.APT 17،

20000، CASABLANCA.MAROC

GEFCO MAROC «شركة 

املساهمة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: أطالنتيك 

بولفا5د تقسيم ) و 2، موالي 

سليما2 عي2 السشع ، الدا5 الشيضاء 

- - الدا5 الشيضاء املغرب.

«تعيي2 5ئيس مجلس اإلدا5ة»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.622 1

اإلدا5ي. العام  الجمع  إطا5  في  .

املؤ5خ في.9).يناير.2022

تقر5 تعيي2 السيد 5ينا5د دينيس.

5وبرت جا2 لوك

 GEFCO.5ئيسا ملجلس إدا5ة شركة

MAROC

بتا5يخ:.9).يناير.2022

له. املخولة  الصالحيات  وتتمثل 

فيما يلي:.مدير و5ئيس مجلس اإلدا5ة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

نونبر.2022.تحت 5قم.844288.

148I

GLOBAL ADVICE

KAKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
7) شا5ع باحماد طابق 4 5قم 7 ، 

20000، الدا5الشيضاء املغرب
KAKS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 7 
زنقة أحمد توكي الطابق 2 5قم 0) 

20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
11948 

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 غشت.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
KAKS.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

صنع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
املنتجات الخشبية والفلي2.

صنع األصناف املنتجة من القش.
ومواد الضفر

 7 5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 (0 5قم. .2 زنقة أحمد توكي الطابق.

20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

كرفال. سعيد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.17 
8).نونبر الحي الحسني. 4 86  شا5ع.

انزكا2 املغرب

-بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

كرفال. سعيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

8).نونبر الحي الحسني. 17.شا5ع. 5قم.

 4 86.انزكا2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .2( بتا5يخ.

.11948 

149I

STE AYAD CONSULTING SARL

GRAPHIC VIBES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME.ETAGE.APPT.N°9 ،

60000، OUJDA.MAROC

GRAPHIC VIBES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الز5قطوني اقامة السعادة 5قم 77 

بي2 الطابق اال5�سي واالول وجدة 

60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4029(

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   5038

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
GRAPHIC VIBES

صناع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مو5د املكاتب ومنتجات. .- االعالنات.
الكمشيوتر.-.تفاوض

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 77 5قم. السعادة  اقامة  الز5قطوني 
وجدة. واالول  اال5�سي  الطابق  بي2 

60000.وجدة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).علي بوعرفة بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي الحسني زنقة.

29).حا�سي الجماعة 5قم. 0 .وجدة.
60000.وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).علي بوعرفة بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.حي الحسني.
29).حا�سي الجماعة 5قم. 0   زنقة.

وجدة.60000.وجدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 دجنبر. .01 بتا5يخ.

.4029(
110I

ABK CONSULTING

 AHMT CONSULTING AND
TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ABK CONSULTING
 RUE.OUED.FES.APPT.N°1 27

 AGDAL.RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 AHMT CONSULTING AND
TRAINING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 4 زنقة 

الكف شقة 5قم 2 حسا2 - 0020) 
الرباط. املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.(04147

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 شتنبر. .28 في. املؤ5خ 
 AHMT CONSULTING AND حل.
املسؤولية. ذات  شركة  .TRAINING
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
 4 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
.- حسا2. .2 5قم. شقة  الكف  زنقة 
0020).الرباط..املغرب نتيجة النتهاء.

مهام.
و عي2:

السيد)ة).طا5ق بوستى و عنوانه)ا).

عما5ة.8).شقة.8.حي ابن سينا اكدال.

)ة). املغرب كمصفي. الرباط.. .(0080
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

زنقة. .4 وفي. .2022 شتنبر. .28 بتا5يخ.
 (0020 .- 2.حسا2. الكف شقة 5قم.

الرباط..املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. .26 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2688 ).
11(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SCIENCE EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL
 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC
STE SCIENCE EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كتبية مركز 2 شا5ع الحسن الثاني 

الطابق الرابع 5قم 22 - - مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.66647
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تم تحويل. يناير. 202. .09 املؤ5خ في.
للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 
شا5ع. .2 مركز. كتبية  «تجزئة  من.
5قم. الرابع  الطابق  الثاني  الحسن 
«زاوية. إلى. املغرب». مراكش  .- .- .22
زاوية. . ( 5قم. لخصيم  محمد  زنقة 
الطابق. الربحي  الشيخ  شا5ع  .(8
االول مكتب 5قم.6 - 40000.مراكش.

املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(4 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.44842).

112I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SCIENCE EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL
 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC
STE SCIENCE EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كتبية مركز 2 شا5ع الحسن الثاني 
الطابق الرابع 5قم 22 - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.66647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .09 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

الدين. صالح  )ة). السيد. تفويت 

بناني.100.حصة اجتماعية من أصل.

00).حصة لفائدة السيد.)ة).فاطمة.

فبراير. .(7 بتا5يخ. بويرا2  الزهراء.
.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .(4 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.44842).

11 I

SYNERGIE EXPERTS

WEST AVOCADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 5أسمال الشركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جو2 جو5يس، حي غوتييه 

، 20060، الدا5 الشيضاء املغرب
WEST AVOCADO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

جو2 جو5يس، شقة 5قم 2)، 
الطابق الساد1، حي غوتيي 20060 

الدا5 الشيضاء املغرب.
خفض 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4 7677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 ما. فبراير. 202. .09 املؤ5خ في.
يلي.:.

إلى. االستدعاءات  من  اإلعفاء. .-
الجمع؛

بمشلغ. الشركة  5أسمال  خفض  .-

من. أي  د5هم». .(.800.000» قد5ه.
«000.000. .د5هم».إلى.«200.000.) 
حصص،. شراء. طريق  عن  د5هم».
معا5ضة. لغياب  سابق  شرط  تحت 

الدائني2 االجتماعيي2؛
-.عرض الشراء..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.82)819.
114I

COFIJUMES

L2A CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

COFIJUMES
 CENTRE.RIAD 61 ANGLE.AV

 LLLA YACOUT ET MOSTAPHA



5039 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

 EL.MAANI 2EME.ETAGE.N

 69 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

L2A CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0) شا5ع 

الحرية الطابق   الشقة 5قم 1 

الدا5الشيضاء - - الدا5الشيضاء 

املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4 86(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. .0( في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 L2A الوحيد. الشريك  ذات 

5أسمالها. مشلغ  .CONSULTING

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

الطابق. الحرية  شا5ع  .(0 اإلجتماعي.

.- .- الدا5الشيضاء. .1 5قم. الشقة  . 

.: ل. نتيجة  املغرب  الدا5الشيضاء.

وعدم. متتالية  خسا5ات  تحقيق 

السنة. في  إيجابية  نتيجة  تحقيق 

األخيرة.

 (0 ب. التصفية  مقر  حدد  و 

الشقة 5قم. الطابق. . شا5ع الحرية 

الدا5الشيضاء. .- .- الدا5الشيضاء. .1

املغرب..

و عي2:

و. العناية  عشدالعليم  السيد)ة).

ملتقى يوسف بن تاشفي2. عنوانه)ا).

و فرحة حشاد اقامة يونس شقة. ) 

املغرب. القنيطرة  .20000 قنيطرة.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تشليغ العقود و الوثائق.

املتعلقة بالتصفية.:.0).شا5ع الحرية.

الطابق. .الشقة 5قم.1.الدا5الشيضاء

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.6)8178.

111I

HELP ENTREPRISE

YAZIMO FIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE.BOURED 2EME.ETG

 APPT 4 ROCHES.NOIRES ،

20290، CASABLANCA.MAROC

YAZIMO FIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) مكر5 

زنقة )1 د5ب كو5يا الفداء - 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172849

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

YAZIMO FIL

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املنسوجات

 ( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

.- الفداء. د5ب كو5يا  .1( مكر5 زنقة.

الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

خو5ي. ياسي2  السيد)ة). .-

والكائن. وحيد  شريك  بصفته)ا).

بولو. الصاو2  زنقة  .(0 ب:. عنوانه 

20420.الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

خو5ي. ياسي2  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

 20420 بولو. الصاو2  زنقة  .(0 ب:.

الدا5الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.172849

116I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ETTO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL

 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC

STE ETTO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

27 و28 الحي الصناعي عي2 عتيق - 

2000) تما5ة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.9249 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 دجنبر. .27 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

ابراهيم نصير. )ة). تفويت السيد.

من. اجتماعية  حصة  .2.100 الدين.

السيد. لفائدة  حصة  .1.000 أصل.

دجنبر. .27 بتا5يخ. واحدي  5حال  )ة).
.2022

ابراهيم نصير. )ة). تفويت السيد.

من. اجتماعية  حصة  .2.100 الدين.

أصل.1.000.حصة لفائدة السيد.)ة).

دجنبر. .27 الشرقاوي واحدي بتا5يخ.
.2022

تفويت السيد.)ة).محمد اشاهو5.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .621

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(0.000

دجنبر. .27 الشرقاوي واحدي بتا5يخ.
.2022

يوسف صادق. )ة). تفويت السيد.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .621

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(0.000

دجنبر. .27 بتا5يخ. واحدي  5حال 
.2022

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .2( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.481).

117I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BARBER DADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL
 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC
STE BARBER DADES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
الجركندا شا5ع اليوطنو ملير محل 

5قم 1) جليز 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  187
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BARBER DADES

-حالقة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الرجال والنساء

-مركز العناية والتجميل

اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الجركندا شا5ع اليوطنو ملير محل 5قم.

1).جليز.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الداودي. لحسن  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

تنغير. .41800 داد1. بومالن  اداك 

املغرب

-.السيد)ة).ايوب ا5حال بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.الشطر.2.حرب ب.

40000.مراكش. تامنصو5ت. .68 5قم.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).ايوب ا5حال بصفته)ا).

 2 الشطر. مسير والكائن عنوانه ب:.

حرب ب 5قم.68.تامنصو5ت.40000 

مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(  187

118I

FIDLOUK

AMIRALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDLOUK

6)2,شا5ع 20 غشت القصر الكشير ، 

10)92، القصر الكشير املغرب

AMIRALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي اد5يس االول حي احمد 

ازهيري بلقصيري مشرع بلقصيري 

10)6) مشرع بلقصيري املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.209

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. املؤ5خ في. 2.دجنبر.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .AMIRALI

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

موالي اد5يس االول حي احمد ازهيري.

 (6(10 بلقصيري. مشرع  بلقصيري 

.: ل. نتيجة  املغرب  بلقصيري  مشرع 

اسشاب مختلفة.

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي اد5يس االول حي احمد ازهيري.

 (6(10 بلقصيري. مشرع  بلقصيري 

مشرع بلقصيري املغرب..

و عي2:

و. عشيش  مصطفى  السيد)ة).

اكس ب. بلوك  .(4 قطاع. عنوانه)ا).

الرباط. .(0(00 الرياض. حي  .9 5قم.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

 ).فبراير. 202.تحت 5قم.)2.

119I

موثقة

املتوسط لالستيراد و التصدير
إعال2 متعدد القرا5ات

موثقة

شا5ع الجيش امللكي اقامة برج دبي 2 

ط) 5قم ) تطوا2 ، 000 9، تطوا2 

املغرب

املتوسط لالستيراد و التصدير 

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تطوا2 

املحنش 2 شا5ع الحاجب زنقة أ 

الرقم 2) - - تطوا2 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.((80 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.9).أكتوبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

اإلقرا5 بوفاة السيد اد5يس بودعاوي..

إعطاء. الو5ثة.. أسهم  تحديد 

الترخيص.

على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 

مايلي:.تفويت جميع حصص الشركة.

السيدة. حصة.. .200 في. املقد5ة 

السعدية امغا5.  .حصة و السيدة.

السيد. و  حصة  .21 الغشام. مليكة 

حصة. .70 بودعاوي. العربي  محمد 

حصة. . 6 و السيدة 5انية بودعاوي.

حصة.. . 6 و السيدة لينة بودعاوي.

قاموا بالتفويت للسيد عمر بدعاوي.

مجموع الحصص في الشركة أي.200 

حصة...إعطاء.الترخيص

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

في. الحصص  مجموع  تفويت  قشول 

 .2022 أكتوبر. .(9 بتا5يخ. الشركة 

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مع. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الوحيد. املسير  تعيي2  وحيد  شريك 

التوقيع باسم الشركة املوافقة على.

للشركة. األسا�سي  القانو2  تغيير 

إعطاء.الترخيص

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مع. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الوحيد. املسير  تعيي2  وحيد  شريك 

التوقيع باسم الشركة املوافقة على.
تغيير القانو2 األسا�سي للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

من. للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مع. محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شريك وحيد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.
 202.تحت 5قم.2881.

160I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SHORE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 1RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME.ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
SHORE EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 
9 شا5ع املغرب العربي - 0000) 

الرباط املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.812 7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

0).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 SHORE EVENTS الوحيد. الشريك 
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د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
 9 5قم. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
شا5ع املغرب العربي.-.0000).الرباط.
نشاط. توقف  .: ل. نتيجة  املغرب 

الشركة.
 9 5قم. التصفية ب  مقر  و حدد 
شا5ع املغرب العربي.-.0000).الرباط.

املغرب..
و عي2:

السيد)ة).مهدي عامر و عنوانه)ا).

حي الرياض. .6 5قم. .C بلوك. قطاع. .

)ة). الرباط املغرب كمصفي. .(0000
للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.1)1  ).

16(I

ste.controle.balance.sarl

STE RSL HOUSSES PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste.controle.balance.sarl
 appt 3 immb 1031. lot.riad.al
 ismailia.marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE RSL HOUSSES PRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 1) ، 

الشقة 4، الطابق الثاني، 5ياض 
اإلسماعيلية ) الشطر باء ، مكنا1 

10000 مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18 87
 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

RSL HOUSSES PRO

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء،. االشغال املختلفة و  عقا5ي،.

املتاجرة
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الثاني،. الطابق  .،4 الشقة. .، (1

.، باء. الشطر  .( اإلسماعيلية. 5ياض 

مكنا10000.1.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

90.000,00.د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

90.000,00.د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يعقوبي. الحسي2  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الثاني،. الطابق  .،4 الشقة. .، (1

.، باء. الشطر  .( اإلسماعيلية. 5ياض 

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب

5فقي. اسليما2  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مرجا2. .،2 الحسناوية. تجزئة  .،8

)،مكنا10000.1.مكنا1 املغرب

امشا5ك. موالي  السيد)ة). .-

اسماعيلي بصفته)ا).والكائن عنوانه.

مكنا1. .،( النسيم. .،69 5قم. ب:.

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

يعقوبي. الحسي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الطابق الثاني،. .،4 الشقة. .، (1 5قم.

.، باء. الشطر  .( اإلسماعيلية. 5ياض 

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب

5فقي. اسليما2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

2،.مرجا2. 8،.تجزئة الحسناوية. 5قم.
)،مكنا10000.1.مكنا1 املغرب

امشا5ك. موالي  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). اسماعيلي 

.،( النسيم. .،69 5قم. ب:. عنوانه 
مكنا10000.1.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.18 87

162I

FIDUCIAIRE MOUANI

سيس م د م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD.ZERKTOUNI 1ER.ETAGE
 APPT.N° 02 HAY.ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA.MAROC

سيس م د م شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 
امهروق منت اجلمو1 خنيفرة - 

14000 خنيفرة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2007

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تقر5 حل.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
سيس م د م مشلغ 5أسمالها.00.000) 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.
.- خنيفرة. اجلمو1  منت  امهروق 
.: ل. نتيجة  املغرب  خنيفرة  .14000

الخسائر املتتالية للسنوات املالية...
دوا5. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
.- خنيفرة. اجلمو1  منت  امهروق 

14000.خنيفرة املغرب..
و عي2:

سيسوا2. املصطفى  السيد)ة).

منت. امهروق  دوا5  عنوانه)ا). و 

خنيفرة. .14000 خنيفرة. اجلمو1 
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .22 االبتدائية بخنيفرة بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.76.

16 I

Tamano

خدمات تامانو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Tamano

 rue.maurice.ravel.belvedere 20

 ، 20300، CASABLANCA

MAROC

خدمات تامانو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سكن 

الشوستا2 2 إم ) ماج ) سيدي 

برنو�سي 20600 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 111

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

خدمات تامانو

-.غرض الشركة بإيجاز:.التجا5ة و.

الخدمات

سكن. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

سيدي. .( ماج. .( إم. .2 الشوستا2.

برنو�سي.20600.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
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-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بصفته)ا). طه غاللي  السيد)ة). .-
اقامة. .((7 ب:. عنوانه  والكائن 
بااحماد شا5ع باحمااد طابق.4.شقة.
الدا5الشيضاء. .20 000 بلفدير. .48

املغرب
خاطر. عشدالسالم  السيد)ة). .-
 22 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة شا5لوفيل طابق.1.حي فلسيطي2.

000 20.الدا5الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بصفته)ا). طه غاللي  السيد)ة). .-
اقامة. .((7 مسير والكائن عنوانه ب:.
بااحماد شا5ع باحمااد طابق.4.شقة.
الدا5الشيضاء. .20 00 بلفدير. .48

املغرب
خاطر. عشدالسالم  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
حي. .1 زنقة شا5لوفيل طابق. .22 ب:.
الدا5الشيضاء. .20 00 فلسيطي2.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 111
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مكتب الدكتو5 العشودي عشد العزيز خشير قضائي في.

املحاسشة على الصعيد الوطني

ريحلة إموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدكتو5 العشودي عشد العزيز 
خشير قضائي في املحاسشة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدا2 الفروسية 

سابقا امام مخبزة 5وزالي بجانب 

اقامة الفردو1 الطابق االول فا1 ، 

0000 ، فا1 املغرب

5يحلة إموبيليي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم2 

مركب سياحي الجوهرة الخضراء 

كلم1 عي2 الشقف فا1 0000  

فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71601

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

5يحلة. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

إموبيليي

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي

5قم2  االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الخضراء. الجوهرة  سياحي  مركب 

  0000 فا1. الشقف  عي2  كلم1.

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

السيد)ة).عشد السالم العمراني. .-

 24 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السوي�سي. الشحراوي  محمد  زنقة 

الرباط.0000).الرباط املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

العربي. العمراني  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. االندلس  الخضراء. الجوهرة 

الشقف موالي يعقوب فا0000.1  

فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.71601

161I

STD AL MOSTAKBAL

 BEN CONCEPT

ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STD AL MOSTAKBAL

 RUE MED SMIHA RES (44

 JAWHARAT.MED.SMIHA.ETG 6

 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC

 BEN CONCEPT ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 44) زنقة 

محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 

اسميحة طابق 6 5قم 1  - 40)20 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

170947

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 BEN تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 CONCEPT ALUMINIUM
الشناء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املعدني
 (44 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
اقامة جوهرة. اسميحة  زنقة محمد 
 -   1 5قم. .6 طابق. اسميحة  محمد 

- 20(40
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بنعزة. الغاني  عشد  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الدا5. .202 2  7 5قم. .( ليساسفة.
الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بنعزة. الغاني  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الدا5. .202 2  7 5قم. .( ليساسفة.
الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.
.170947

166I

FIGENOUV

SIJILMASSA SMHR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شا5ع النصر عما5ة 6) شقة   ديو5 

السالم ، 10010، مكنا1 املغرب
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SIJILMASSA SMHR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 229 

متجر 5قم ) اسوا5 مكنا1 ايت والل 

10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18421

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SIJILMASSA SMHR

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.
العقا5ي

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.229 

متجر 5قم.).اسوا5 مكنا1 ايت والل.

10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشد. سجلما�سي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الواحد 

ب:.تجزئة جنا2 5يا2 5قم.48.مجاط.

10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشد. سجلما�سي  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). الواحد 

عنوانه ب:.تجزئة جنا2 5يا2 5قم.48 

مجاط.10000.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.18421

167I

FIGENOUV

ZNAGUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شا5ع النصر عما5ة 6) شقة   ديو5 

السالم ، 10010، مكنا1 املغرب

ZNAGUI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5ياض 

ويسال2 ) 5قم 269 ويسال2 10080 

مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1842 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ZNAGUI

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

اشغال. .2- واالستيراد. -)التصدير 

مختلفة واشغال الشناء
5ياض. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 10080 269.ويسال2. ).5قم. ويسال2.

مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اسماعيل. الزناكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.8  

د5ب الكا5ة سيدي الهيري الفخا5ين.

0))0 .فا1 املغرب

5�سى. الزناكي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اململكة.

املتحدة.G20 8BY.كالص كو اململكة.

املتحدة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

اسماعيل. الزناكي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الهيري. سيدي  الكا5ة  د5ب  . 8 5قم.

الفخا5ين.0))0 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.1842 
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ILIAS BOUJIDA

YOUALI FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA.TAZA، 35000، TAZA

MAROC

YOUALI FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  )) 

شا5ع صفاقص حي املغرب العربي - 

1000  تازة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6(( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 08.غشت. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .YOUALI FOOD

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

شا5ع صفاقص حي. اإلجتماعي. )).

تازة املغرب. . 1000 .- املغرب العربي.

نتيجة ل.:.عدم املردودية.

و حدد مقر التصفية ب. )).شا5ع.

صفاقص حي املغرب العربي.-.1000  

تازة املغرب..

و عي2:

و. فاللة  بوسف  السيد)ة).

حي. شا5ع صفاقص  عنوانه)ا). )).

املغرب. تازة  . 1000 العربي. املغرب 

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. بتا5يخ. 2. بتازة  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.4)/ 2.

169I

ILIAS BOUJIDA

A.M TRANS TAZA BELGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA.TAZA، 35000، TAZA

MAROC

A.M TRANS TAZA BELGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

دايسة بني فتح - 1000  تازة 

املغرب.
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حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.626 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. .21 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 A.M TRANS TAZA.الشريك الوحيد

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .BELGE

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.

دايسة بني فتح.-.1000 .تازة املغرب.

نتيجة ل.:.عدم املردودية.

دوا5. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

دايسة بني فتح.-.1000 .تازة املغرب..

و عي2:

السيد)ة).عالل العلمي و عنوانه)ا).

شقة. ا2. عما5ة  سكن  امي2  اقامة 

)ة). تازة املغرب كمصفي. . 1000 (4

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .2( بتا5يخ. بتازة  االبتدائية 

2022.تحت 5قم.188.

170I

LADICHAUDE

CAFE LORIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFE LORIDO

عائشة املسافر تجزئة جميلة 2 
زنقة  2 5قم القطعة87 - طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

CAFE LORIDO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عائشة 

املسافر تجزئة جميلة 2 زنقة  2 5قم 

القطعة87 - طنجة 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1 6 

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 CAFE بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

LORIDO

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقهى

عائشة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

املسافر تجزئة جميلة.2.زنقة. 5.2قم.

القطعة87.-.طنجة.90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بنيعيش. اد5يس  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

02.-.طنجة. 2.الزنقة. 5.2قم. جميلة.

90000.طنجة املغرب

الرحما2. عشد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). بنيعيش 

سيدي. ابشير  بني  تونزة  دوا5  ب:.

  2 10 بوتميم ترجيست الحسيمة.

الحسيمة املغرب

بنيعيش. محمد  السيد)ة). .-

60.ب. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

واد. املرجة  اد5يس  موالي  تجزئة  . 

فا1 فا0090.1 .فا1 املغرب

بنيعيش. هللا  عشد  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

60.ب. .تجزئة موالي اد5يس املرجة.

فا0090.1 .فا1 املغرب

بنيعيش. محمد  السيد)ة). .-

 60 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

فا1. املرجة  اد5يس  موالي  تجزئة 

0090 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بنيعيش. اد5يس  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 -  02 2.الزنقة. 5.2قم. تجزئة جميلة.

طنجة.90000.طنجة املغرب
-.السيد)ة).عشد الرحما2 بنيعيش.
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
سيدي. ابشير  بني  تونزة  دوا5  ب:.
  2 10 بوتميم ترجيست الحسيمة.

الحسيمة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.( 1 6 
17(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TMA SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE.EL.HOURIA.N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE TMA SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : كراج 

5قم 9  تجزئة الشلدية الراشيدية - - 
الراشيدية املغرب .

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(1197
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5. .2022 أكتوبر. .28 في. املؤ5خ 
 STE TMA SERVICES SARL حل.
محدودة. مسؤولية  ذات  شركة  .AU
ذات الشريك الوحيد مشلغ 5أسمالها.
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
تجزئة. . 9 5قم. كراج  اإلجتماعي 
الراشيدية. .- .- الراشيدية. الشلدية 

املغرب نتيجة الالزمة..

و عي2:
الرافعي. املنعم  عشد  السيد)ة).
 12000 الراشيدية. عنوانه)ا). و 
)ة). كمصفي. املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
كراج. وفي  .2022 أكتوبر. .28 بتا5يخ.
5قم.9 .تجزئة الشلدية الراشيدية.-.-.

الراشيدية املغرب..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ. بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير.2022.تحت 5قم. 0).
172I

MILMAD

MILMAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MILMAD
 0 زنقة آيت آو5ير شا5ع موالي 
يوسف ، 20210، الدا5 الشيضاء 

املغرب
MILMAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  0 زنقة 
أيت او5ير, شا5ع موالي يوسف, 

الدا5 الشيضاء 20210 الدا5 الشيضاء 
-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 861

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MILMAD
شراء. .• بإيجاز:. غرض الشركة  .-
امللحقات. وتركيب  وتوزيع  وبيع 
الغيا5. وقطع  واللوازم  واألجهزة 
الجديدة. واألدوات  واملعدات  واملواد 
والد5اجات. للسيا5ات  املستعملة  أو 
والد5اجات. والد5اجات  النا5ية 

الشخا5ية.؛



5045 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

زيوت. وتوزيع  وبيع  شراء. .•

الد5اجات. و  النا5ية  الد5اجات 

والزيوت. والسيا5ات  الشخا5ية 

الصناعية والسوائل ومواد التشحيم.

وجميع. والفالتر  املضافة  واملواد 

املنتجات من أي نوع.؛

أنواع. جميع  وتصدير  استيراد  .•

أو. الشضائع  أو  املنتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات.؛

بجميع. التجا5ية  الخدمات  .•

أنواعها:.وكيل.،.مزود أعمال،.إلخ.؛

واالتجا5. الشيع  و  الشراء. .•

والتسويق. والتمثيل  والسمسرة 

والتوزيع لجميع األشياء.واملنتجات و.

املواد والسلع.؛

والشيع. الشراء. عمليات  جميع  .•

والدولية. الوطنية  التجا5ة  أو  ./ و.

واالستيراد والتصدير والتوزيع لجميع.

املنتجات والسلع غير املحظو5ة.؛

التجا5ة. مواقع  مشغل  .•

مواقع. وتشغيل  )نشر  اإللكترونية.

اإلنترنت.،.الشيع بالتجزئة عبر اإلنترنت.

،.نشر املحتوى اإللكتروني.،.إلخ).؛

بجميع. املال  5أ1  في  املشا5كة  .•

الوسائل وفي جميع أنواع األعمال أو.

الشركات.؛

جميع املعامالت. .، وبشكل عام. .•

التجا5ية واملنقولة والعقا5ية واملالية.

التي قد تكو2 مرتشطة بشكل مشاشر.

املذكو5ة. باألنشطة  مشاشر  غير  أو 

أعاله أو من املحتمل أ2 تعزز تنفيذها.

وتطويرها.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:. 0.زنقة.

أيت او5ير,.شا5ع موالي يوسف,.الدا5.

الشيضاء.20210.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
جبرا2. محمد  السيد)ة). .-
 84 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
بنو5. سيدي  .24 10 الفتح. تجزئة 

املغرب
الفقير. سعيدة  السيد)ة). .-
 44 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
10 24.سيدي بنو5. تجزئة السعادة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
جبرا2. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
84.تجزئة الفتح.10 24.سيدي بنو5.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 861
17 I

Sayarh.&.Menjra

Glovoapp Morocco
إعال2 متعدد القرا5ات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni.Casablanca، 12
20000، Casablanca.Maroc

Glovoapp.Morocco «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع عشد 
املومن ،زنقة سمية ،إقامة شهرزاد 
  ، الطابق الخامس ، 5قم 22 - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.7477

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

بيير ميكيل أوسكا5. السيد  استقالة 

من الجنسية اإلسشانية وحامل جواز.

كمسير. .PAI128927 5قم. السفر 

للشركة

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

بناني. الناصري  حمزة  السيد  تعيي2 

مغربي الجنسية وحامل بطاقة الهوية.

كمسير. .D9867 6 5قم. الوطنية 

جديد للشركة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

وكالة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.0:.الذي ينص على مايلي:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819901.

174I

Sayarh.&.Menjra

 Glovo Infrasctructure
Services

إعال2 متعدد القرا5ات

Sayarh & Menjra

 Zerktouni.Casablanca، 12

20000، Casablanca.Maroc

 Glovo.Infrasctructure.Services

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع عشد 

املومن ،زنقة سمية ،إقامة شهرزاد 

  ، الطابق الخامس ، 5قم 22 - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.7478

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

بيير ميكيل أوسكا5. السيد  استقالة 

من الجنسية اإلسشانية وحامل جواز.

كمسير. .PAI128927 5قم. السفر 

للشركة

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

بناني. الناصري  حمزة  السيد  تعيي2 

مغربي الجنسية وحامل بطاقة الهوية.

كمسير. .D9867 6 5قم. الوطنية 

جديد للشركة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

النظام. تعديل  و  . 0 املادة. حذف 

األسا�سي للشركة

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

وكالة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.0:.الذي ينص على مايلي:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819906.

171I

GOLDEN PARTNERSHIP

 STATION TOTAL

TAMENSOURT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

 STATION TOTAL

 TAMENSOURT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي دوا5 ايت 

مسعود

 جماعة حربيل طريق اسفي مراكش 

املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.498(7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تعيي2. فبراير. 202. .20 املؤ5خ في.

الحامل. توفيق  االمكا5ي  السيد 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

EE2(42(4.ملدة غير محدودة كمسير.

مشا5ك جديد للشركة.
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تشعا إلقالة السيد االمكا5ي منير.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

5قم. EE 1149.من منصشه كمسير.

مشا5ك للشركة.
القانو2. من  .(2 الفصل. تعديل 

االسا�سي للشركة

تحيي2 النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.71 41).

176I

L’ADRESSE HÔTELLERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L’adresse.hôtellerie شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 0 ، 

شقة 8، زنقة موالي أحمد الوكيلي ، 

حسا2، الرباط - حسا2 املغرب

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66117

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

L’adresse.hôtellerie

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

الفنادق و الخدمات املرافقة لها

عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

أحمد. موالي  زنقة  .،8 شقة. .، 0

حسا2. .- الرباط. حسا2،. .، الوكيلي.

املغرب

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

0000000).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

0000000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
قنجاع عشد الرحما2. السيد)ة). .-
.،14 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
تجزئة فتيحة شا5ع املهدي بن بركة.
السوي�سي الرباط.-.السوي�سي املغرب

محمد. اعرو5و  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الناضو5. .- الناظو5. لوندا. ). املطا5 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

قنجاع عشد الرحما2. السيد)ة). .-

.،14 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

تجزئة فتيحة شا5ع املهدي بن بركة.
السوي�سي الرباط.-.السوي�سي املغرب

محمد. اعرو5و  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الناضو5. .- الناظو5. لوندا. ). املطا5 
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
 00:00:00 بتا5يخ. 202- 0-)0 

تحت 5قم.66117).
177I

BOKRIM AUDIT Z.A.I

 AMAZONE NAWARA
BEAUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

BOKRIM AUDIT Z.A.I
 8avenue.ABDERRAHMAN.EL
 YOUSFI, IMM.CBC-CASTILLA

 BUSINESS.CENTRE- étage 08 n°
90010 ، 38، طنجة املغرب

 AMAZONE NAWARA BEAUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الشاطىء 0) حي صنعاء الطابق 

أالول 5قم )0 - 00)90 طنجة 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((9061

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. فبراير. 202. .22 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 AMAZONE الوحيد. الشريك  ذات 

مشلغ 5أسمالها. .NAWARA BEAUTE

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

حي. .(0 الشاطىء. إقامة  اإلجتماعي 

 -  0( 5قم. أالول  الطابق  صنعاء.

.: ل. نتيجة  املغرب  طنجة  .90(00

التصفية بالترا�سي.

إقامة. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشاطىء.0).حي صنعاء.الطابق أالول.

5قم.)0 - 00)90.طنجة املغرب..

و عي2:

و. 5ميقي  أنيسة  السيد)ة).

املجمع الحسني فن الشيت. عنوانه)ا).

 27 5.1قم. )),.الطابق. العتيق عما5ة.

)ة). املغرب كمصفي. طنجة  .90090

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.246 26.

178I

GIPROAIR

OREMIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GIPROAIR

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM.N° 484 BUR.N°

 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OREMIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
فا1 كلم  ) دوا5 اوالد زبير الشو5 

جماعة الويدا2 - - مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(20017

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. يناير. 202. .02 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

دوا5 اوالد زبير. «طريق فا1 كلم. ).

مراكش. .- .- الويدا2. جماعة  الشو5 

الصناعي. الحي  .484» إلى. املغرب».

سيدي غانم املكتب 5قم. ).مكر5.-.-.

املراكش املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41472).

179I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

AL ADARISSA AUTO
إعال2 متعدد القرا5ات

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER.ETAGE.V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AL ADARISSA AUTO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم  9 

الحي الصناعي سيدي بوزكري - 

MEKNES 10000 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.49681

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

مايلي:.تفويت الحصص اإلجتماعية

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

مايلي:.الزيادة في 5أسمال الشركة
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وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

الذي ينص على. .: .7  -  6 بند 5قم.

مايلي:.شريك جديد سرغيني إد5ي�سي.
أحمد عوض الكانة إيما2

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.941.

180I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ABDO BINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER.ETAGE.V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ABDO BINAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 11 تجزئة 
العراي�سي 4 و 1 البساتي2 - 10000 

مكنا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.418  

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. يناير. 202. . ( املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 ABDO BINAE الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000,00 5أسمالها. مشلغ 
تجزئة. .11 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.
 10000 .- البساتي2. .1 و. .4 العراي�سي.
التوقف. .: ل. نتيجة  املغرب  مكنا1 

عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب.11.تجزئة.
 10000 .- البساتي2. .1 و. .4 العراي�سي.

مكنا1 املغرب..
و عي2:

عشدالعالي الحسايني و. السيد)ة).

و. .4 العراي�سي. تجزئة  .11 عنوانه)ا).

مكنا1 املغرب. .10000 البساتي2. .1
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 78).

18(I

كومافيد

 SOCIETE AL RAED AL JADID

PRIVE SARL/AU

إعال2 متعدد القرا5ات

كومافيد

0) شا5ع عشد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE AL RAED AL JADID

PRIVE SARL/AU «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي 

املحمدي شا5ع العلويي2 5قم 0  - 

60000 وجدة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 9(2 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.24.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. قرا5 

مايلي:.تعيي2 مسيرة جديدة للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.1):.الذي ينص على مايلي:.

من. زينب  مهداوي  السيدة  استقالة 

منصبها كمسيرة,و تعيي2 السيدة باي.

للشركة. جديدة  كمسيرة  مريم  باي 

 (1 الشند. وتغيير  .. ملدة غير محدودة.

للقانو2 األسا�سي..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(1 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2162.

182I

STE FIACCOF 

CAFE AMMERIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE.IFNI ,RESIDENCE.ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY.NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes.maroc

CAFE AMMERIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

5ياض الياسمي2 زنقة بني 5زين محل 

5قم ) طريق عي2 الشقف - فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71649

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 CAFE بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

AMMERIA

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقهى

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5ياض الياسمي2 زنقة بني 5زين محل.

5قم.).طريق عي2 الشقف.-.فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000  

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000 .د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).سعيد الدكي بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.دوا5 الدندو2 عي2.

الشكاك.000 .صفرو املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الدكي. سعيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

  0000 دوا5 الدندو2 عي2 الشكاك.

صفرو املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71649

18 I

KAMA SERVICE

 STE ESSAROILI DE

COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة.

KAMA SERVICE

شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 10 24، سيدي بنو5 املغرب

 STE ESSAROILI DE COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي 5قم 44 

تجزئة دنيا سيدي بنو5 - 10 24 

سيدي بنو5 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

-استيراد املواد الغدائية..
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 28 بتا5يخ. بنو5  بسيدي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 29.
184I

phare.consulting

 SOCIETE LES FLORALIES 
972

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد
تفويت حصص

phare.consulting
 marrakech.av. allal.el.fassi °41

 imm.alhamra 2 n ، 40000،
marrakech.maroc

 SOCIETE.LES.FLORALIES 972 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 09) 

الطابق التالث الشقة 5قم  4 جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(21((7
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت. يناير. 202. .20 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
بلعربي. كريمة  )ة). السيد. تفويت 
أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000
)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000
فاني غرازيال شوعف البو5ي. كولي2 

بتا5يخ.20.يناير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41492).
181I

دا5 االستثما5

LANGOSTA DEL MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

دا5 االستثما5
شا5ع موالي سليما2 عما5ة املامو2 
6) مكتب 2 املدينة العليا ، 4000)، 

القنيطرة املغرب

LANGOSTA DEL MAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  2) شا5ع 

اإلمام علي إقامة مريم متجر 5قم 2 

- - القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.616  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(6 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

عشدالحليم. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 األزهري.

أصل.000.).حصة لفائدة السيد.)ة).

فاطمة أكن بتا5يخ.6).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.)2.يناير.

 202.تحت 5قم.)1)8.

186I

ACSERIS.Expert-comptable

TALLAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACSERIS.Expert-comptable

 Rue.Allal.Ben.Abdellah 20

 Rés.Yasmine.n°14 ، 90000،

TANGER.Maroc

TALLAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8  شا5ع 

طا5ق إبن زياد مركز أملا1 لألعمال، 

الطابق 7 مكتب 5قم 4  90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1429

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TALLAC

-.غرض الشركة بإيجاز:.

•.مركز اتصال.

والتد5يب. واملساعدة  املشو5ة  .•

أو. والتحليالت  الد5اسات  وإجراء.

وال. .، في جميع املجاالت. .، الخدمات.

والتمويل. اإلدا5ية  األنشطة  سيما 

واإلدا5ة واملوا5د البشرية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.8 .شا5ع.

طا5ق إبن زياد مركز أملا1 لألعمال،.

 90000   4 5قم. مكتب  .7 الطابق.

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).مهيدية أمي2 بصفته)ا).

طريق الياسمي2. والكائن عنوانه ب:.

 90000 فيال جوهرة الجشل الرميالت.

طنجة املغرب

-.السيد)ة).عفا2 طا5ق بصفته)ا).

أ د 5قم. .6 عما5ة. والكائن عنوانه ب:.

الرباط. .(0(20 ح ي م. .2 املسيرة. .2

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عفا2 طا5ق بصفته)ا).

 6 عما5ة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

 (0(20 2.ح ي م. املسيرة. .2 أ د 5قم.

الرباط املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 1429

187I

ZMH CONSULTANTS

ARTIVEST
إعال2 متعدد القرا5ات

ZMH CONSULTANTS

 hay.riad ، 20110، RABAT

MAROC

ARTIVEST «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: قطعة 

0) منطقة عي2 عتيق الصناعية - - 

تما5ة اململكة املغربية.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.70479

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0 .دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

خسا5ة. بدافع  املال  5أ1  تخفيض 

إلى.0،0  .(4.000.000 لتخفيضه من.

جميع األسهم املوجودة. د5هم بإلغاء.

00).د5هم لكل قيمة إسمية. الشالغة.

لتخفيض. النهائي  التحقيق  ومعاينة 

5أ1 املال وتعديل النظام األسا�سي.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

 20.000.000 زيادة 5أ1 املال بمشلغ.

إلى. د5هم  .0،0 من. ليصشح  .، د5هم.

20.000.000.د5هم بإنشاء.200.000 

لكل. د5هم  .(00 بقيمة. سهم جديد 

املقاصة. طريق  عن  اسمية  قيمة 

السائلة. املدينة  الذمم  بعض  مع 

معاينة االكتتاب في جميع. والدائنة،.

.، األسهم التي تمثل زيادة 5أ1 املال.

معاينة التحقيق النهائي لزيادة 5أ1.

املال وتعديل النظام األسا�سي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
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بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

املساهمات

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5أ1 املال

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.4)7  ).

188I

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز موثق

CLINIQUE MEKKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة املساهمة

ديوا2 األستاذ عشد العزيز زاهدي

موثق بالدا5 الشيضاء

 *CLINIQUE MEKKA *

شركة مجهولة االسم 5أسمالها 

0.000.000) د5هم

مقرها االجتماعي : بالدا5 الشيضاء، 

77 زنقة محمد سميحة الطابق 0) 

الرقم 17

توصل. توثيقي،. عقد  بموجب  .-

به األستاذ عشد العزيز زاهدي،.موثق.

يناير. بتا5يخ. 2. الشيضاء،. بالدا5 

األسا�سي. القانو2  وضع  تم  .،202 

 CLINIQUE» شركة. وتأسيس 

ذات. مساهمة  شركة  .«MEKKA

ومجلس. الجماعية  اإلدا5ة  مجلس 

عمومي. إعال2  بدو2  الرقابة،.

.، القانونية. باملتطلشات  باالكتتاب،.

كما يلي.:

 CLINIQUE MEKKA.*.:.التسمية

*.-.ش.م.

الغرض االجتماعي.:

متعددة. مصحة  استغالل  .-

االختصاصات.

-.تجهيز واستغالل وتسيير مصحة.

او. املنقولة  العمليات  جميع  .-

العقا5ية التي تسمح بتحقيق الغرض.

االجتماعي.

بالدا5 الشيضاء،. .: املقر االجتماعي.
 (0 زنقة محمد سميحة الطابق. .77

الرقم.17.

املدة.:.حددت مدة الشركة في.99 

سنة ابتداء.من يوم تسجيلها بالسجل.

التجا5ي،.ماعدا الحل السابق ألوانه.

أو التمديد.

مشلغ. في  حدد  .: الرأسمال.

إلى. موزع  د5هم  .(0.000.000

سهم قيمة كل واحد منها. .(00.000

الصنف،. نفس  من  د5هم،. .(00

اكتتبت. .،(00.000 إلى. .( مرقمة من.

وتم تحرير 5بع قيمتها عند االكتتاب.

بها. عن طريق حصص نقدية تقدم 

املساهمو2.

اإلدا5ة.:.

الشند. بمقت�سى  الرقابة:. مجلس 

تم تعيي2. من القانو2 األسا�سي،. .(9

محمد. السيد  العلج،. عالل  السيد 

العلج،. حياة  والسيدة  العلج  الزين 

كأعضاء.مجلس الرقابة للشركة.
بمقت�سى. الرقابة:. مجلس  5ئيس 

املداولة األولى ملجلس الرقابة بتا5يخ.

تم انتخاب السيد. يناير. 202،. .27

عالل العلج كرئيس مجلس الرقابة.

الجماعية:. اإلدا5ة  مجلس 

 27 بتا5يخ. األولى  املداولة  بمقت�سى 

الرقابة. مجلس  عي2  يناير. 202،.

السيد مصطفى دتسولي كمدير عام.

وحيد ملدة ست.)6).سنوات.

السنة املالية:.تبتدئ في فاتح يناير.

وتنتهي في.) .دجنبر من كل سنة.

االقتطاعات. بعد  .: األ5باح.

لأل5باح. يمكن  النظامية  و  القانونية 

الصافية أ2 تحال لتأسيس اعتماد او.

عدة اعتمادات احتياطية استثنائية،.

و ذلك بقرا5 من الجمع العام العادي.

،.و الشاقي يوزع على املساهمي2 حسب.

عدد االسهم التي يمتلكونها..

عن. للتخلي  االسهم:. عن  التخلي 

االسهم لحساب الغير،.يجب موافقة.

الشركة..

انجز. باالكتتاب:. التصريح 

التصريح باالكتتاب واالداء.بمقت�سى.

عقد توصل به االستاذ عشد العزيز.

الشيضاء. بالدا5  موثـــــــــــق  زاهدي،.

بتا5يخ. 2.يناير. 202،.وقد ا5فق به.

الشنكية. والشهادة  االداءات  قائمة 

املنصوص عليهما قانونا.

تعيي2. تم  الحسابات:. مراقب 

من. املمثل  .« .COFIREC .» مكتب.

خشير. الجعالي  حسا2  السيد  طرف 

مهامه. يما15  الذي  الحسابات،.

بوجدة.99.شا5ع محمد الخامس.

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم 

بالدا5. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير. 202،. .24 بتا5يخ. الشيضاء،.

تحت عدد.91)860.

بالسجل. الشركة  تسجيل  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء،. بالدا5  التجا5ي 

فبراير. 202،.تحت عدد.  1 17.

لالستخالص والنشر

189I

TC

»Bô 2015 Biô «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TC

 N°78 RUE 539 EL.JADIDA ،

24000، EL.JADIDA.MAROC

« Bô 2015 Biô» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 664 

مكر5 اقامة املويلحة شا5ع دكالة 

الجديدة 24000 الجديدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

20 1(

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 Bô .» بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

«20(1 Biô

-.غرض الشركة بإيجاز:.مؤسسة.

جماليات وعافية غير جراحية.

.-التد5يب.

-العالج.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.664 

دكالة. شا5ع  املويلحة  اقامة  مكر5 

الجديدة.24000.الجديدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ويسعد2. فاطمة  السيد)ة). .-

 26 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الجديدة. .24000 السعديي2. زنقة 

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ويسعد2. فاطمة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

26.زنقة السعديي24000.2.الجديدة.

املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.20 1(

190I

GHIZLANE DOUBLANE

MAZANICE
إعال2 متعدد القرا5ات

GHIZLANE DOUBLANE
5قم 1 عما5ة العشدي شا5ع محمد 

الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

MAZANICE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: دوا5 

الو5ادغة موالي عشد هللا - - 

الجديدة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(894 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تعيي2. و  شرافي  علي  السيد  اسقالة 

السيد بن با5ي عشد الرحما2 مسيرا.

جديدا للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

مايلي:.تعيي2 املسير الجديد للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.)2.فبراير.

 202.تحت 5قم.29776.

19(I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

الصفوا بخوديكسيون بيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

الصفوا بخوديكسيو2 بيو

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حاي 

الشكاكشا شا5ع 1) لبروج سطات - 

26000 سطات املغرب.

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

72  

تعيي2 مسير جديد للشركة

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تعيي2. فبراير. 202. .(1 املؤ5خ في.

شمس. السيد  للشركة  جديد  مسير 

الدين محمد تشعا إلقالة مسير

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 االبتدائية بسطات بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 79/2 

192I

FLASH ECONOMIE

AIN ZOHRA CAR TRANS OF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بوفياك

شا5ع الفرابي حي القد1 62210 

الد5يوش املغرب

 AIN ZOHRA CAR TRANS OF

عي2 الزهرة كا5 ترانس أوف شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز عي2 

الزهرة الد5يوش 62212 الد5يوش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

19 

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

 AIN ZOHRA CAR TRANS OF 

عي2 الزهرة كا5 ترانس أوف

كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .

السيا5ات بدو2 سائق

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مركز عي2.

الزهرة الد5يوش.62212.الد5يوش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .

الشركة.:.99.سنة

 100.000 .مشلغ 5أسمال الشركة:.
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .
100.000.د5هم

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):

.السيد أوشن علي بصفته شريك.

والكائن عنوانه ب:.دوا5 أوالد ميمو2.
عي2 الزهرة.62212.الد5يوش.-

.السيد فرود حمزة بصفته شريك.

والكائن عنوانه ب:.دوا5 أوالد ميمو2.
عي2 الزهرة.62212.الد5يوش.-

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:

عشدالواحد. بنغفا5  السيد  .-

بصفته مسير والكائن عنوانه ب:.دوا5.

الد5يوش. الزهرة  عي2  طالب  أوالد 
62212

-.السيد اوشن علي بصفته مسير.

والكائن عنوانه ب:.دوا5 أوالد ميمو2.
عي2 الزهرة الد5يوش.62212

-.السيد فرود حمزة بصفته مسير.

والكائن عنوانه ب:.دوا5 أوالد ميمو2.
عي2 الزهرة الد5يوش.62212

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
19 

19 I

smaticomp

NINAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

smaticomp
 1 , زاوية شا5ع محمد الخامس 

و شا5ع املقاومة الطابق األول 
5قم 8 الدا5الشيضاء -، 00 20، 

casablanca.maroc
NINAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 زنقة 
أوالد زيا2 املركز التجا5ي أبو ظبي 
الطابق   5قم 94 - 22000 الدا5 

الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.20261

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.24.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة أوالد زيا2 املركز التجا5ي. .84»

 22000 -  94 أبو ظبي الطابق. .5قم.

«دائرة. إلى. املغرب». الشيضاء. الدا5 

أزمو5،.جماعة المهرزة،.دوا5 بير 5اطما.

- 22000.الجديدة املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .26 االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.29672.

194I

ST

LE PARAPLUIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ST

 EL.FIDA.DERB.SULTAN، 22500،

CASABLANCA MAROC

LE PARAPLUIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) شا5ع 

دمشق الشقة 5قم 6 - الرباط - 

00000 الرباط املغرب.

تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.69101

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. .202( ما15. .09 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

منير. بنسعود  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .1.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .1.000

كريمة حيدة بتا5يخ.09.ما15.)202.
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

ما15. .09 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

)202.تحت 5قم.)11))).

191I

FLASH ECONOMIE

AQUATRAV PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AQUATRAV PLUS » شركة

« S.A.R.L AU

إعال2 عن تأسيس

بتا5يخ. اجتماع  محضر  بمقت�سى 

7).2022.01.تم تأسيس شركة ذات.

مسؤولية محدودة.،.ذات املواصفات.

التالية:.

 AQUATRAV.».التسمية.:.شركة.-

«.PLUS SARL AU

الزليج،. بيع  -.املوضوع.

محل املعدات.،مقاول الشناء.وأعمال.

مختلفة

-.املقر اإلجتماعي.:.5قم.1).زنقة م.

محل 5قم.).فال فلو5ي قنيطرة.

في. حدد  .: الشركة. 5أسمال  .-

 (000 إلى. مقسم  د5هم  .(00.000

حصة من قيمة.00).د5هم للواحدة،.

لفائدة السيدة أبالي سعاد.

من. الشركة  تسيير  .: -التسيير.

طرف السيدة أبالي سعاد ملدة زمنية.

غير محددة..

.:.تبتدئ من.)0  -.السنة املالية.

يناير إلى.) .دجنبر

من. ابتداءا  سنة  .99: املدة. .- .

التأسيس النهائي للشركة

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  .- .

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

70 94.بتا5يخ. بالقنيطرة،.تحت 5قم.

5قم. تجا5ي  سجل  .202 .02.(6

 .68249

196I

smaticomp

NINAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

smaticomp
 1 , زاوية شا5ع محمد الخامس 

و شا5ع املقاومة الطابق األول 
5قم 8 الدا5الشيضاء -، 00 20، 

casablanca.maroc
NINAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 زنقة 
أوالد زيا2 املركز التجا5ي أبو ظبي 
الطابق   5قم 94 - 22000 الدا5 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.11(6  

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. .2022 نونبر. في. 0. املؤ5خ 
املصادقة على.:

ايدبا. ملياء. )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000

فاطمة نسرين ايدبا بتا5يخ.)2.دجنبر.
.2022

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 2( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.68))81.
197I

FIDALIC CONSEIL

TWIN PALM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدها5 امتداد عما5ة 5قم 8)) ، 

40000، مراكش املغرب
TWIN PALM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
فا1 كلمتر )) دوا5 املحامدية 

جماعة الويدا2 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  171

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 TWIN.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

PALM

مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

خدمات في املجال السياحي

طريق. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املحامدية. دوا5  .(( كلمتر. فا1 

جماعة الويدا40000.2.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بناجي. السالم  عشد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم. 1 

دا5 الشاشا باب دكالة.40000.مراكش.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بناجي. السالم  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم. 1.دا5 الشاشا باب دكالة.40000 

مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.(  171

198I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

ريال بريسثيج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء.فرع تابع للشركة

 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
5يال بريسثيج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

لو5ا5كا اوالد اذير سيدي العايدي 
سطات - 26000 سطات املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6911
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في.07.فبراير. 202.تقر5 إنشاء.
التسمية. تحت  للشركة  تابع  فرع 
بالعنوا2. الكائن  و  بريسثيج  5يال 
 (4 عما5ة. .0( املذينة. اقامة شمس 
تسالطانت مراكش.-.-.مراكش املغرب.
الدكالي. و املسير من طرف السيد)ة).

محمد.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .28 االبتدائية بسطات بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 81/2.

199I

EFC.AUDIT.Sarl.Au

 EL HOUARY FINANCE ET
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 EL.HOUARY.FINANCE & »
» CONSULTING
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شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد 

مقرها اإلجتماعي إقامة املنصو5 

زناتة عما5ة  9) 5قم   الطابق 

السفلي عي2 حرودة املحمدية

5قم السجل التجا5ي   82 

باملحمدية

تغيير التسمية االجتماعية

اإلستثنائي. العام  الجمع  )-إثر 

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.لشركة.

 EL HOUARY FINANCE  

ذات. شركة  .&. CONSULTING

وحيد. بمسير  محدودة  مسؤولية 

د5هم مقرها. .(00.000,00 5أسمالها.

اإلجتماعي إقامة املنصو5 زناتة عما5ة.

عي2. السفلي  الطابق  5قم. . .(9 

حرودة املحمدية

تقر5 ما يلي.:

الشركة. تسمية  تغيير  .
 EL. HOUARY. FINANCE. & من.

EFC AUDIT.الى.CONSULTING

).من. .وبذلك تم تعديل الشند.
القانو2 األسا�سي..

بكتابة. القانوني  اإليداع  تم  .:2-

اإلبتدائية. املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. باملحمدية 

تحت 5قم.44)

600I

FIDALIC CONSEIL

ABDOU KHADAMATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL

االزدها5 امتداد عما5ة 5قم 8)) ، 

40000، مراكش املغرب

ABDOU KHADAMATE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

الجديد اغواتيم تاحناوت الحوز 

40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 2229

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ABDOU KHADAMATE

/( بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االشغال العمة او الشناء
الحدائق. اوصيانة  زاعة  ./2

والشوا5ع

دوا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحوز. تاحناوت  اغواتيم  الجديد 

40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشد. ايت  الصادق  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الرحما2 

تاحناوت. اغواتيم  الجديد  دوا5  ب:.

الحوز.40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشد. ايت  الصادق  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). الرحما2 

اغواتيم. الجديد  دوا5  ب:. عنوانه 

مراكش. .40000 الحوز. تاحناوت 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .09 بتا5يخ.

.( 2229

60(I

CAB ADVICE

 ASTUCES SERVICES

FACILITES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ADVICE

شا5ع محمد الخامس عما5ة 5قم 

48) الطابق األول شقة 5قم 2 ، 

6000)، سيدي قاسم املغرب

 ASTUCES SERVICES FACILITES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 48) 

الطابق 5قم ) الشقة 5قم 2 شا5ع 

محمد 1 6000) سيدي قاسم -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

294 (

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ASTUCES SERVICES FACILITES

-.غرض الشركة بإيجاز:.-.التجا5ة

-.االشغال املتنوعة و الشناء.

-.بيع و شراء.االالة الشناء.

عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5قم. الشقة  .( 5قم. الطابق  .(48

سيدي. .(6000  1 محمد. شا5ع  .2

قاسم.-.املدة التي تأسست من أجلها.

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

)األشخاص. الشركاء. بيانات حول  .-

الطشيعيو2):.

بوخليفي. انس  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم. 2 

ميشال عزيزة الهرهو5ة.2000).تما5ة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوخليفي. انس  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

ميشال عزيزة الهرهو5ة. 5قم. 2. ب:.

2000).تما5ة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.294 (

602I

FDBM.Consulting

امليسوري رنت كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM.Consulting

 Av.Ghinia.imm.El.bouaami

 2 Premier.Etage.Appart.N،

54350، MIDELT.Maroc

امليسو5ي 5نت كا5 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع غانا 
5قم  ) أملو ميدلت - ميدلت -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

  81
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 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

امليسو5ي 5نت كا5
كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

غانا 5قم. ).أملو ميدلت.-.ميدلت.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

امليسو5ي. 5شيد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.78 
 14 10 منصو5. ايت  الجوال2  زنقة 

ميدلت املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
أيوب. امليسو5ي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
5قم. 8.زنقة سال أملو.10 14.ميدلت
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.  81
60 I

FIDUCIAIRE BILAL

SIJILBAN BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP.S64 MEKNES.PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

SIJILBAN BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة )) 

طابق 4 اقامة ام الربيع 5قم 2)) 

تجزئة الصحراء ) شا5ع محمد 6 

10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18429

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SIJILBAN BTP

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مختلفة

شقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

)).طابق.4.اقامة ام الربيع 5قم.2)) 

 6 محمد. شا5ع  .( الصحراء. تجزئة 

10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

البشير. االنصا5ي  السيد)ة). .-

5ياض. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 10000 والل. ايت  .20 5قم. املنزه).

مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

البشير. االنصا5ي  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

ايت والل. .20 5قم. 5ياض املنزه). ب:.
10000.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.18429

604I

COMICONE

 FRÈRES POUR LE
 COMMERCE ET LA
 CONSTRUCTION

MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
5قم )، عما5ة 6، اقامة ابن سينا ، 

10000، مكنا1 املغرب
 FRÈRES POUR LE COMMERCE

 ET LA CONSTRUCTION
MODERNE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل 
 2(6C التجا5ي 5قم 07، عما5ة
تجزئة الوفاء 10070 مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18441
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 FRÈRES POUR LE COMMERCE
 ET LA CONSTRUCTION

 MODERNE
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة او الشناء.و املتاجرة.

املحل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

التجا5ي 5قم.07،.عما5ة.6C)2.تجزئة.

الوفاء.10070.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

ال�سئ

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بوسكال. يوسف  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سعيد. سيدي  5قم. 1). الداخلة 

10010.مكنا1 املغرب

بنكرطوعة. صديق  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عرمة. عي2  والل  ايت  احسي2  ايت 

 1002.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

بوسكال. يوسف  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سيدي. 5قم. 1). الداخلة  تجزئة 

سعيد.10010.مكنا1 املغرب

بنكرطوعة. صديق  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 ايت احسي2 ايت والل عي2 عرمة.

 1002.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.18441

601I
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CENTRE DE GESTION TINGHIR 

S.G.T.P.R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°360 AVENUE.MOHAMED

 V.TINGHIR.TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC

S.G.T.P.R شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 82  

شا5ع محمد الخامس اديس نغير 

تنغير - - تنغير املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 041

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

)202.تقر5 حل. 22.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. .S.G.T.P.R الوحيد. الشريك 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

شا5ع. . 82 5قم. اإلجتماعي  مقرها 

.- .- محمد الخامس اديس نغير تنغير.

:.عدم تحقيق. تنغير املغرب نتيجة ل.

اهداف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 5قم.82  

نغير. اديس  الخامس  محمد  شا5ع 

تنغير.-.-.تنغير املغرب..

و عي2:

عشد الصمد اجمعي و. السيد)ة).

 41800 تنغير. الوفاء. حي  عنوانه)ا).

تنغير املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر. .29 بتا5يخ. بتنغير  االبتدائية 

)202.تحت 5قم.824).

606I

ANEXIS CONSEIL

AB NATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

2) زنقة صبري بوجمعة الطابق 

االول الشقة 6 الدا5 الشيضاء، 

0))20، الدا5بيضاءاملغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية) ابينتيغ

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2), زنقة 

صبري بوجمعة الطابق األول شقة 

5قم 6 - 00)20 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.10881 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 أكتوبر. .(8 في. املؤ5خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ابينتيغ

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

زنقة. .,(2 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

شقة. األول  الطابق  بوجمعة  صبري 

5قم.6 - 00)20.الدا5 الشيضاء.املغرب.

نتيجة ل.:.التوقف التام عن النشاط.

و حدد مقر التصفية ب.2),.زنقة.

شقة. األول  الطابق  بوجمعة  صبري 

5قم.6 - 0))20.الدا5 الشيضاء.املغرب.

و عي2:.السيد)ة).اد5يس طراقي

الدا5 الشيضاء. طراقي و عنوانه)ا).

املغرب. الشيضاء. الدا5  .20(00

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.848840.
607I

EFC.AUDIT.Sarl.Au

2K BATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EFC.AUDIT.Sarl.Au
اقامة ديا5 املنصو5 زناتة 5قم  0 
عما5ة  9) عي2 حرودة املحمدية 

املحمدية، 0 286، املحمدية املغرب
2K BATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم م 1 2 5قم 7)الطابق 2 
سيد البرنو�سي - 20000 الدا5 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.47 6((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 
املصادقة على.:

)ة).مشا5ك العاليلي. تفويت السيد.
10 .حصة اجتماعية من أصل.10  
مراد كشاب. )ة). حصة لفائدة السيد.

بتا5يخ. ).فبراير. 202.
تفويت السيد.)ة).يوسف العايدي.
10 .حصة اجتماعية من أصل.10  
حصة لفائدة السيد.)ة).عشد العاطي.

الخضا5ي بتا5يخ. ).فبراير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.04 860.
608I

FLASH ECONOMIE

STAR INVEST HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STAR INVEST HOTEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركب 

الريا�سي املرجة زواغة - 0000  

فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 24.دجنبر. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ. .STAR INVEST HOTEL

وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.

الريا�سي. املركب  اإلجتماعي  مقرها 

0000 .فا1 املغرب. .- املرجة زواغة.

نشاط. اي  وجود  عدم  .: ل. نتيجة 

تجا5ي.

املركب. التصفية ب  و حدد مقر 

  0000 .- زواغة. املرجة  الريا�سي 

فا1 املغرب..

و عي2:

بنكروم. جنفيف  مريم  السيد)ة).

بريستيجيا. تجزئة  .47 عنوانه)ا). و 

0000 .فا1. الشقة.9.ملعب الخيل.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 199.

609I

KAMA SERVICE

ESSAROILI DE COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 10 24، سيدي بنو5 املغرب

 ESSAROILI DE COMMERCE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 44 
تجزئة دنيا سيدي بنو5 - 10 24 

سيدي بنو5 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).محمد السروالي.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

أيوب. )ة). حصة لفائدة السيد. .100
السروالي بتا5يخ. ).فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 28 بتا5يخ. بنو5  بسيدي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 29.
6(0I

كفاءات كونسولتينغ

AMB MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ
482 شا5ع محمد الخرازعما5ة 

التوزاني تطوا2 ، 000 9، تطوا2 
املغرب

AMB MOTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم شا5ع جشل التل 5قم 21 

000 9 تطوا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 2991
 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 AMB بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

MOTO
بيع. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
جميع انواع الد5اجات النا5ية و قطع.

الغيا5.

-.اصالح الد5اجات النا5ية

-االستيراد

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 21 5قم. التل  جشل  شا5ع  السالم 

000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحايك. محمد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.دوا5 بني.

020 9.تطوا2. صالح قيادة الزيتو2.

املغرب

الهبري. عادل  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الطابق. .شقة 5قم. . 1 الرماني 5قم.

6 10) 9.ما5تيل املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحايك. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 بني صالح قيادة الزيتو020.2 9 

تطوا2 املغرب

الهبري. عادل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شا5ع الرماني 5قم.1 .الطابق. .شقة.

5قم.10) 9.ما5تيل املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

. 2991

6((I

ANEXIS CONSEIL

بريزم إمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
2) زنقة صبري بوجمعة الطابق 
االول الشقة 6 الدا5 الشيضاء، 
Casablanca ،20((0 املغرب

بريزم إمو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2), زنقة 
صبري بوجمعة الطابق األول شقة 

5قم 6 0))20 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 29(
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
بريزم. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

إمو
مطو5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ات
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2),.زنقة.
شقة. األول  الطابق  بوجمعة  صبري 

5قم.6 0))20.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
)األشخاص. بيانات حول الشركاء. .--

الطشيعيو2):.
طراقي. اد5يس  السيد)ة). .-
ش. .8 والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الدا5. .202(0 الهنا. حي  لوكسو1 

الشيضاء.املغرب
طراقي. ياسي2  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.هاو1.
 78600 لونجويل. شا5ع  . 2 الفيت.

لونجويل فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

طراقي. اد5يس  السيد)ة). .-

بصفته)ا).مسير والكائن عنوانه ب:.8 

ش لوكسو1 حي الهنا.0)202.الدا5.

الشيضاء.املغرب

طراقي. ياسي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

لونجويل. شا5ع  . 2 الفيت. هاو1 

78600.لونجويل فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 فبراير. .22 بتا5يخ.

.17 29(

6(2I

HAYTAM CONSEIL

JANAH ANDALUSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement.Loubna 1 41

 Magasin 2 Sidi.Maârouf ،

20280، Casablanca.Maroc

JANAH ANDALUSI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عما5ة 5قم 82 الطابق 

الرابع شقة 5قم 6) حي پامليي زنقة 

سومية عما5ة 5قم 82 الطابق الرابع 

شقة 5قم 6) حي پامليي 40 20 

الدا5الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4((99(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. يناير. 202. .(7 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
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سشتي. نجيشة  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000

يونس اهليل بتا5يخ.7).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860491.

6( I

CORPORATE AUDIT GROUP

 MAROC EXPRESS

LIVRAISONS
إعال2 متعدد القرا5ات

CORPORATE AUDIT GROUP

441, شا5ع عشد املومن، الطابق 

الخامس، 5قم 22 ، 20000، 

casablanca.maroc

 MAROC EXPRESS LIVRAISONS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 69)، 

شا5ع املقاومة، الرقم 7 - 20000 

الدا5 الشيضاء املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(06687

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.2).يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

التسيير. صالحيات  صياغة  إعادة 

واالمضاء.الشنكي

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

األسا�سي. القانو2  صياغة  إعادة 

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 

مايلي:.صالحيات التسيير.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.9)8604.

6(4I

FIDULATIMO

MIRYJ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT.ACHARAF.GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD.EL.HOUSSINE

 SOUSSI.SIDI.MOUMEN ،
20400، CASABLANCA.MAROC

MIRYJ SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  2 شا5ع 
عقشة ابن ناغع الحي املحمدي الدا5 

الشيضاء 20170 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 827

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 MIRYJ.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

SARL AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.

العقا5ي
اشغال مختلفة

اقتناء.-.بيع و تأجير جميع األ5ا�سي.
واملشاني

-.عنوا2 املقر االجتماعي:. 2.شا5ع.

عقشة ابن ناغع الحي املحمدي الدا5.
الشيضاء.20170.الدا5 الشيضاء.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مومن. يوسف  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.ايطاليا.
00) 2.صند5يو ايطاليا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

مومن. يوسف  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
ايطاليا.00) 2.صند5يو ايطاليا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.17 827

6(1I

HORICOM

EL JRAOUY ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV.HASSAN.II.APPT.N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
EL JRAOUY ACADEMY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 
5قم 1) و 6) الطابق الثالث اقامة 
مروة شا5ع األمير عشد القاد5 املنزه 

- مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
18407

 21 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

JRAOUY ACADEMY

تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
املؤتمرات

مكتب. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق الثالث اقامة. .(6 و. .(1 5قم.

.- مروة شا5ع األمير عشد القاد5 املنزه.
مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

عادل. الجراوي  السيد)ة). .-

شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شا5ع. نجوى  اقامة  باء. عما5ة  .(9
السعديي10000.2.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

عادل. الجراوي  السيد)ة). .-

مسير حر والكائن عنوانه. بصفته)ا).

اقامة نجوى. عما5ة باء. .(9 شقة. ب:.

مكنا1. .10000 السعديي2. شا5ع 
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.18407

6(6I

O’GESTION.&.CONSEIL

 INTERNATIONAL NLP
COACHING INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 2) الطابق الثالث 8) مكر5 
زنقة محمد عشدو إقامة حمزة ، 
OUJDA MAROC ،60000
 INTERNATIONAL NLP
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COACHING INSTITUTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

محمد عشدو 5قم 8) مكر5 إقامة 

حمزة مكتب 2) 60000 وجدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4064(

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 INTERNATIONAL NLP

 COACHING INSTITUTE

التكوين. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املستمر-مرافقة. والتكوين  املنهي 

التد5يب والتوجيه وتقييم. املقاوالت-.

القد5ات-.تنظيم الفعاليات

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

إقامة. مكر5  .(8 5قم. عشدو  محمد 

حمزة مكتب.2) 60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.).د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الدين. شرف  بوغلم  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

5قم. القد1 إقامة الوئام الطابق. .

)) 60000.وجدة املغرب

5حاب. بوغلم  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 2 5قم. النصر.  ). إقامة  السالم 

60000.وجدة املغرب

سميرة. العمراني  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

5قم. القد1 إقامة الوئام الطابق. .

)) 60000.وجدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

5حاب. بوغلم  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 2 حي السالم إقامة النصر.  ).5قم.

60000.وجدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.4064(

6(7I

IT FIDUS

CAFE GOLDEN CUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

CAFE GOLDEN CUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفجر 5قم 01 - - املحمدية املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2(12 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. .(2 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).نبيل تلجي.100 

 (.000 أصل. من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد.)ة).عشد الكريم.

الروك بتا5يخ.)).يناير. 202.

تفويت السيد.)ة).عادل تلجي.100 

 (.000 أصل. من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد.)ة).عشد الكريم.

الروك بتا5يخ.)).يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.02.فبراير.
 202.تحت 5قم.224.

6(8I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

societe mrabtrav
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة.

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE.EL.HOURIA.N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

societe.mrabtrav شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي و5اء 
مد5سة تا5كة الجديدة الرشيدية - - 

الرشيدية املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. فبراير. 202. .24 في. املؤ5خ 
نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:
منعش عقا5.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 27 بتا5يخ. بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.04).
6(9I

SOCOGESE

MAK CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOGESE
شا5ع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب
MAK CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : مكاتب 
الربيع، زاوية زنقة عشد الخالق 
طو5يس و زنقة ابراهيم 5وداني، 
الطابق 6 5قم )4 - 0000  فا1 

املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.16 (7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

MAK CENTER.شركة ذات مسؤولية.

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ.

5أسمالها.00.000,00).د5هم وعنوا2.

مقرها اإلجتماعي مكاتب الربيع،.زاوية.

زنقة. و  طو5يس  الخالق  عشد  زنقة 

 -  4( 5.6قم. ابراهيم 5وداني،.الطابق.

فا1 املغرب نتيجة لتوقف. . 0000

النشاط.

و عي2:

و. بوا5ايو2  كيفي2  السيد)ة).

 9Rue.de.la.Tour.69960.(عنوانه)ا

كو5با1 فرنسا كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

وفي مكاتب. .2022 دجنبر. . ( بتا5يخ.

الخالق. عشد  زنقة  زاوية  الربيع،.

5وداني،. ابراهيم  زنقة  و  طو5يس 

فا1. . 0000  -  4( 5قم. .6 الطابق.

املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.87 6/ 202.

620I

tob.travaux.divers

STE GOODRIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tob.travaux.divers

حي ولي العهد زنقة الليمو2 5قم 

الدا5 )) العيو2 العيو2، 70000، 

العيو2 املغرب

STE GOODRIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الحسن الثاني 5قم 40 - السما5ة 
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2891

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 GOODRIF

استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املنتجات. جميع  وتجا5ة  وتصدير 

واملعدات. .، الصناعية. واملعدات 

.، التشغيل. ومعدات  .، الصناعية.

ومعدات التشغيل الطشية.،.ومعدات.

جمع النفايات الطشية.،

تجا5ة واستيراد وتصدير املعدات.

الطشية. واملعدات  .، التقنية. الطشية 

للمستشفيات.،.والتطهير.،.ومكافحة.

مكافحة. ومنتجات  .، الحشرات.

ثالثي. التطهير  ومنتجات  .، الفئرا2.

،.ومكافحة الفئرا2 وعمليات. األبعاد.

مكافحة اآلفات

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحسن الثاني 5قم.40.-.السما5ة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000. .د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000  

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بوعزاتي. مراد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اتوونت ايت مايت. 6221.الد5يوش.

املغرب
بنجلو2. سعيد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السما5ة. .72000  04 5قم. العودة 

املغرب

بوعزاتي. هشام  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

السما5ة. .72000 5قم. بدو2  ليراك 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

بوعزاتي. مراد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
دوا5 اتوونت ايت مايت. 6221  ب:.

الد5يوش املغرب
بنجلو2. سعيد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
السما5ة. .72000 04 حي العودة 5قم.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.2891
62(I

«.اطلس الجيل الجديد للتعليم املد5�سي.

الخصو�سي»

 اطلس الجيل الجديد للتعليم 
املدر�سي الخصو�سي

إعال2 متعدد القرا5ات

« اطلس الجيل الجديد للتعليم 
املد5�سي الخصو�سي»

71 5قم 72 سيدي يوسف بن علي4 
، 40000، مراكش املغرب

 اطلس الجيل الجديد للتعليم 
املد5�سي الخصو�سي «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 71 

5قم 72 سيدي يوسف بن علي 4 . 
40000 مراكش املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.4497(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.22.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

ملجموع. الشيع  عقد  على  املصادقة 

توثيقي. عقد  بمقت�سى  الحصص 

5شيد. محمد  األستاذ  ديوا2  تلقاه 

قاد5ي موثق بمدينة قلعة السراغنة.

بتا5يخ. 02/202/)2 

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

من. ا5شيش  أحمد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة وإبراء.مهامه

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

خربوش. الجليل  عشد  السيد  تعيي2 

مسيرين. 5شيد  حكيمة  والسيدة 

للشركة.

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة على التعديل النسبي للنظام.

األسا�سي. النظام  وإنشاء. األسا�سي 

املعدل للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

خربوش. الجليل  عشد  السيد  تعيي2 

مسيرين. 5شيد  حكيمة  والسيدة 

للشركة وتقسيم 5أسمال الشركة في.

حصص متساوية بينهما أي.10.سهًما.

لكل منهما

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.4)414).

622I

Advance.Center

TRANSWATT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advance.Center

 Villa 9k4 Rue.Annajd.Hay.Riad ،

10020، Rabat.Maroc

TRANSWATT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 

زنقة النجد - الرباط -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66471

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TRANSWATT

 (- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشحث. .2- حلول وخدمات خا5جية..

والد5اسة. النظم  والتطوير وهندسة 

الفنية..- الشركة املصنعة للمعدات.

بالسيا5ات. الخاصة  اإللكترونية 

وششه السيا5ات.

فيال. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
9ك4.زنقة النجد.-.الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عيوش. خالد  السيد)ة). .-

 (14 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 rue.la.fayette.75010.paris.france

 2)70.با5يس فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عيوش. خالد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 rue. la. fayette. 75010. paris  (14

france.70123.با5يس فرنسا
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(66471

62 I

FIDU ALIMTYAZ

STE ASFAR HARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عشد الكريم بن جلو2 

مكاتب أشرف، مكتب 4) الطابق 2 

FES MAROC ، 0000 ، 1فا

 STE ASFAR HARA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
يوسف ابن تاشفي2 ، اقامةالزهو5 

1 شقة 62 الطابق 4، واد فا1 

فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7166(

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ASFAR HARA SARL AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.-).مقاول.

خدمات نقل الركاب.

-2.النقل السياحي

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اقامةالزهو5. .، تاشفي2. ابن  يوسف 

فا1. واد  .،4 الطابق. .62 شقة.  1

فا0000.1 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).والي علمي عشد الغفا5.
  8 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
ظهر. السفلى  بنزاكو5  حي  .2 زنقة.
الخميس فا00000.1 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).والي علمي عشد الغفا5.
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي بنزاكو5 السفلى ظهر. .2 زنقة. . 8

الخميس فا0000.1 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.7166(

624I

STE FIDMEK

PRESSING EN LIGNE
إعال2 متعدد القرا5ات

STE FIDMEK
Diour.Assalam.Av.Nasr.Res.

 Safae.et.Hajar.n°23 Appt14 ،
50050، Meknes.Maroc

PRESSING EN LIGNE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: اقامة 
سنترال با5ك عما5ة ب بالطابق 

السفلي زاوية شا5ع عشد املومن زنقة 
ليبيا - 28800 املحمدية اململكة 

املغربية.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.26001

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.)0.نونبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

حصص:. -)تفويت  5قم. قرا5 

-)بتا5يخ. مايلي:. على  ينص  الذي 

حصة. .10 تم تفويت. .0(/((/2022

الى. يسا5ي  كريم  السيد  طرف  من 

السيدة احسا2 العما5ي

تسمية. -2تغيير  5قم. قرا5 

مايلي:. على  ينص  الذي  الشركة:.

من. الشركة  تسمية  تغيير  -2تم 

الى. .PRESSING EN LIGNE شركة.

 SANTENEA

قرا5 5قم.- تحويل املقر االجتماعي:.

الذي ينص على مايلي:.- تحويل املقر.

االجتماعي للشركة من اقامة سنترال.

با5ك عما5ة ب بالطابق السفلي زاوية.

شا5ع عشد املومن زنقة ليبيا املحمدية.

الى اقامة او5كيدي.2.عما5ة د الطابق.

الثالت مكتب 5قم.).املحمدية

قرا5 5قم.-4تغيير النشاط التجا5ي.

للشركة.:.الذي ينص على مايلي:.-4تم.

تشطيب على نشاط مصبنة و تجا5ة.

مركز. نشاط  اضافة  و  بالتقسيط 

النداءات

القانو2. -1تحيي2  5قم. قرا5 

على. ينص  الذي  للشركة:. االسا�سي 

-1نتيجة للقرا5ت املتخدة من. مايلي:.

القانو2. تحيي2  تم  الشركاء. طرف 

االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تسمية الشركة

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

حصص الشركة

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5اسمال الشركة

بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

نشاط الشركة

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

املقر االجتماعي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.09.يناير.

 202.تحت 5قم.66.

621I

FISCALITY CONSULTING CENTER

EVA MICHAUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM.B.IMM 38 3EME

 ETAGE.APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc

EVA MICHAUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اسكجو5 صوكوما الرقم 0 )2 

الشقة 1 الطابق االول 40000 

مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  76(

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 EVA تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 MICHAUD

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.
اعمال الشناء.و اعمال اخرى

تسيير و استغالل الرياض

تصنيع. و  الداخلية  الهندسة 

السيراميك

االستيراد و التصدير.

تتشع املجوهرات.
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تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 2( 0 الرقم. صوكوما  اسكجو5 
 40000 االول. الطابق  .1 الشقة.

مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ايفا ميشود بصفته)ا).

الكا5. زنقة  ب:. . عنوانه  والكائن 

شابغيلوش. .. شابغيلوش. .6 210
فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).ايفا ميشود بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:. .زنقة الكا5.

شابغيلوش. .. شابغيلوش. .6 210
فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.(  76(

626I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

service agricole errachidia
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE.EL.HOURIA.N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

service.agricole.errachidia شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 
مسكي الرشيدية - الرشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(67  

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

service.agricole.errachidia

-.غرض الشركة بإيجاز:.استغالل.

الفالحي

قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

مسكي الرشيدية.-.الرشيدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

00.000,00).د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،-.

)األشخاص. الشركاء. حول  بيانات 

الطشيعيو2):.

ياسمي2. فرطة  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مراكش.

40000.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

ياسمي2. فرطة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مراكش.40000.مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(67  

627I

RADYKAM

RADYKAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RADYKAM

 JOYAUX DE BOUSKOURA

 IMM 1 PPT 4 VILLE.VERTE

 BOUSKOURA ، 27182،

CASABLANCA MAROC

RADYKAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2  شا5ع 

الشنفسج، مشنى زيتونة، الطابق 

الثاني 5قم )2 - الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17(497

 22 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RADYKAM

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.والتجهيز.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.2 .شا5ع.

الشنفسج،.مشنى زيتونة،.الطابق الثاني.

5قم.)2.-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحميد. عشد  عتو  السيد)ة). .-
 ,(02 والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شقة. .1 زنقة إبراهيم النخعي طابق.
الدا5 الشيضاء. .20000 املعا5يف. .2(

اململكة املغربية
أجياش. معاد  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
نو5ماندي والزاوية أبو يعال اإلفرناني.
 20000 معا5يف. . ( الطابق. .شقة.

الدا5 الشيضاء.اململكة املغربية
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
أجياش. معاد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
يعال. أبو  والزاوية  نو5ماندي  شا5ع 
اإلفرناني الطابق. .شقة.) .معا5يف.
اململكة. الشيضاء. الدا5  .20000

املغربية
الحميد. عشد  عتو  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
طابق. النخعي  إبراهيم  زنقة  .,(02
الدا5. .20000 املعا5يف. .2( شقة. .1

الشيضاء.اململكة املغربية
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .09 بتا5يخ.

.17(497

628I

FIDUCIAIRE LA REFERENCE

JOUALLA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

FIDUCIAIRE LA REFERENCE
 OPERATION AL  79

 MOSTAKBAL.GH43 N 16 SIDI
 MAAROUF.CASABLANCA ،
20000، Casablanca.Maroc

JOUALLA IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 0) شقة 5قم 

17 الدا5الشيضاء - - الدا5الشيضاء 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.111141

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. يناير. 202. .0( في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».00 .849.د5هم».أي من»

عن. د5هم». .949. 00» إلى. د5هم».

إدماج احتياطي أو أ5باح أو. .: طريق.

عالوات إصدا5 في 5أ1 املال.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860212.

629I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE

BAB AGDAL
إعال2 متعدد القرا5ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE BAB

AGDAL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 69)-)7) 
زنقة محمد الشقال - 40000 مراكش 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.698(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 2.يوليوز.8)20

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

االعالم بوفاة الشريك املرحوم السيد.

احمد موتقي الدي توفي في. 0.ابريل.

8)20.تشعا لرسم اال5اثة املؤ5خ في.6) 

ابريل.8)20

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

كمسير. موتقي  جواد  السيد  تعيي2 

وحيد ملدة غير محددة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر. .26 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

8)20.تحت 5قم.98827.

6 0I

Les.bons.comptes

JARDI ESPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

Les.bons.comptes

 bd.mes 6 dar.touzani ، ((71

20000، Casablanca.Maroc

JARDI ESPACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0) شا5ع 

الحرية الطابق   الشقة 6 الدا5 

الشيضاء -  2002 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  (12(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

28.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 JARDI ESPACE الوحيد. الشريك 

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

شا5ع. .(0 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

الدا5. .6 الشقة. الطابق. . الحرية 

الشيضاء. الدا5  .2002 .- الشيضاء.

اموال. 5ؤو1  .: ل. نتيجة  املغرب 

5بع. من  اصغر  اصشحوا  الشركة 
5اسمال الشركة.

 (0 ب. التصفية  مقر  حدد  و 

 6 الشقة. الطابق. . الحرية  شا5ع 

الدا5. املغرب. 2002. الدا5 الشيضاء.

الشيضاء.املغرب..

و عي2:
و. بنعما5  كريمة  السيد)ة).
)2.زنقة ابو. اقامة بنعما5. عنوانه)ا).
املعا5يف. 2002  النافعي  عشدهللا 
)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860724.
6 (I

ETS COMPTA HOUSE

BELCOLLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD.MOHAMED.V.N° 25

 KHENIFRA.KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

BELCOLLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز كهف 
النسو5 خنيفرة - خنيفرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
4711

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BELCOLLE
انتاج. .- بإيجاز:. غرض الشركة  .-
االشغال. .- و توزيع وبيع مواد الشناء.
لحساب. الشضائع  نقل  .- العمومية.

الغير.
مركز. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

كهف النسو5 خنيفرة.-.خنيفرة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حركا1. سفيا2  السيد)ة). .-

ايت. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عشد هللا سيدي بوعشاد كاف النسو5.

خنيفرة.14002.خنيفرة املغرب

حركا1. عمر  السيد)ة). .-

ايت. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عشد هللا سيدي بوعشاد كاف النسو5.

خنيفرة.14002.خنيفرة املغرب

د5و�سي. حمزة  السيد)ة). .-

ايت. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عشد هللا سيدي بوعشاد كاف النسو5.

خنيفرة.14002.خنيفرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  .BELCOLLE  -

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

كهف. مركز  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

خنيفرة. .14002 خنيفرة. النسو5 

عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 

الدائم:. املمثل  .4711 االقتضاء:.

سفيا2 حركا1.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

حركا1. سفيا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

كاف. بوعشاد  سيدي  هللا  عشد  ايت 

خنيفرة. .14002 خنيفرة. النسو5 

املغرب

-.السيد)ة).عمر حركا1 بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.ايت عشد هللا.

سيدي بوعشاد كاف النسو5 خنيفرة.

14002.خنيفرة املغرب
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د5و�سي. حمزة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

كاف. بوعشاد  سيدي  هللا  عشد  ايت 

خنيفرة. .14002 خنيفرة. النسو5 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.4711

6 2I

JIYAR JAOUAD

J.A.Y MISC WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME.ETAGE.IMM.N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY.DAKHLA.BERKANE ،

63300، BERKANE.MAROC

J.A.Y MISC WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

محمد الخامس مشنى مضرا2 الطابق 

الثاني شقة 5قم  0 00  6 بركا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

89 9

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 J.A.Y تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

MISC WORKS

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

نجا5ة األملنيوم و الشالستيك.

أعمال أو إنشاءات مختلفة.

تجا5ة.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

محمد الخامس مشنى مضرا2 الطابق.

الثاني شقة 5قم. 0 00  6.بركا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

السيد)ة).كفا ياسي2 بصفته)ا). .-

والكائن عنوانه ب:.حي.02.عما5ة كفا.
أكليم.210 6.بركا2 املغرب

أمي2. العكروش  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بركا2. .6 210 أكليم. .04 حي. .211
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

السيد)ة).كفا ياسي2 بصفته)ا). .-

مسير والكائن عنوانه ب:.حي.02.عما5ة.
كفا أكليم.210 6.بركا2 املغرب

أمي2. العكروش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5قم.211.حي.04.أكليم.210 6.بركا2.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.89 9

6  I

ETS COMPTA HOUSE

PROMAT MB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD.MOHAMED.V.N° 25

 KHENIFRA.KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

PROMAT MB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء ايت اسحاق خنيفرة - 

خنيفرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4761

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 PROMAT MB

-منعش. غرض الشركة بإيجاز:. .-

عفا5ي.-.تجا5ة في العقا5.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اسحاق. ايت  الخضراء. املسيرة 

خنيفرة.-.خنيفرة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

000.000.).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).تا5ي حسن بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي السعادة ايت.

خنيفرة. خنيفرة. 0)14. اسحاق 

املغرب

متكل علي بصفته)ا). السيد)ة). .-

دوا5 ايت زكيات. والكائن عنوانه ب:.

خنيفرة. اسحاق  ايت  ازضوضن 

 0)14.خنيفرة املغرب

احمد. اناصر  ايت  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اسحاق. ايت  تشامست  ايت  حمو 

خنيفرة. 0)14.خنيفرة املغرب

خالد. بوششاب  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اسحاق. ايت  الخضراء. املسيرة 

خنيفرة. 0)14.خنيفرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

ذات. «شركة  .PROMAT MB  -

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

املسيرة. حي  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

خنيفرة. اسحاق  ايت  الخضراء.

 0)14.خنيفرة املغرب 5قم السجل.

التجا5ي عند االقتضاء:.4761.املمثل.

الدائم:.متكل علي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).تا5ي حسن بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.حي السعادة.

ايت اسحاق خنيفرة. 0)14.خنيفرة.

املغرب

متكل علي بصفته)ا). السيد)ة). .-

ايت. دوا5  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

اسحاق. ايت  ازضوضن  زكيات 

خنيفرة. 0)14.خنيفرة املغرب

احمد. اناصر  ايت  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 حمو ايت تشامست ايت اسحاق.

خنيفرة. 0)14.خنيفرة املغرب

خالد. بوششاب  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اسحاق. ايت  الخضراء. املسيرة  حي 

خنيفرة. 0)14.خنيفرة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.4761

6 4I



5063 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

KHOUYI BADIA

 STE THE CAR EXPRET SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكنا1 ، 10000، مكنا1 املغرب

 STE THE CAR EXPRET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 

)) الطابق 4 إقامة ام الربيع 5قم 

2)) تجزئة الصحراء ) شا5ع محمد 

الساد1 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

184(7

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 THE CAR EXPRET SARL AU

اصالح. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

5قم. الربيع  ام  إقامة  .4 الطابق. .((

).شا5ع محمد. 2)).تجزئة الصحراء.

الساد10000.1.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عيوش. اليا1  السيد)ة). .-

5ياض. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

82.الشقة. ).عما5ة. االندلس سيلفيا.

الرباط. .(0((0 الرياض. حي  .29

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عيوش. اليا1  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عما5ة. .( سيلفيا. االندلس  5ياض 

 (0((0 الرياض. حي  .29 الشقة. .82

الرباط املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.184(7

6 1I

PUSH CENTER

KDM ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA.CASA، 20000،

CASA MAROC

KDM ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شا5ع 

مر1 سلطا2 شقة   طابق ) الدا5 

الشيضاء 20000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 811

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 KDM بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

ISKANE

.، مشاني. غرض الشركة بإيجاز:. .-
مطو5 عقا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.26.شا5ع.

الدا5. .( مر1 سلطا2 شقة. .طابق.
الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-
00.000,00).د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000,00).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مو5ادي. محمد  السيد)ة). .-
  7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة ناضو ط السفلي الدا5 الشيضاء.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
كرماني. فاطنة  السيد)ة). .-
  7 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة ناضو ط السفلي الدا5 الشيضاء.

20000.الدا5 الشيضاء.ملغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ظلت. الحفيظ  عشد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
سيدي. مالل  بني  اسعيد  أوالد  دوا5 

بنو20000.5.سيدي بنو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 811
6 6I

RIAD RADOUANE

M.O.N.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

RIAD RADOUANE
 LOT.MESK.LIL.N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia.maroc

M.O.N.T شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

سبتة حي مريم 5قم 6  شقة 5قم   - 

20800 املحمدية املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.21767

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

)0.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. .M.O.N.T الوحيد. الشريك 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

حي. سبتة  شا5ع  اإلجتماعي  مقرها 

 20800  - 6 .شقة 5قم.   مريم 5قم.

عدم. .: ل. نتيجة  املغرب  املحمدية 

وجود نشاط تجا5ي.

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سبتة حي مريم 5قم.6 .شقة 5قم.  - 

20800.املحمدية املغرب..

و عي2:

السيد)ة).حسن طالبي و عنوانه)ا).

80.بني. 5.1قم. )0.بلوك. تجزئة الفتح.

املغرب. املحمدية  .20800 يخلف.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

شا5ع. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

6 .شقة 5قم.   سبتة حي مريم 5قم.

املحمدية

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم. 41.

6 7I
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BABE BLADI

 AUTO اوطو كالس ملودن
CLASSE LAMOUDEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BABE BLADI
 Rue.Docteur.ROUX.résidence

 HOUSSAM 4 éme.étage
Appt 51-ROCHE.NOIRES-
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

 AUTO CLASSE 2اوطو كال1 ملود
LAMOUDEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

ابن بطوطة ، املكتب 5قم )) الطابق 
  الدا5 الشيضاء - الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
008602 9

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
اوطو. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
 AUTO CLASSE ملود2. كال1 

LAMOUDEN
تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات بدو2 سائق.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.18.زنقة.
ابن بطوطة.،.املكتب 5قم.)).الطابق.

 .الدا5 الشيضاء.-.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

2.000.000,00.د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.20.000 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اسماعيل. ملود2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.بساتي2.

االلفة 5قم.1)).االلفة.20220.الدا5.

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).جودا سعد بصفته)ا).

زنقة. .(2 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

سفي املدينة القديمة الدا5 الشيضاء.

6 200.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.008602 9

6 8I

سيكوجيس شمم

STE AFRIHI sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

سيكوجيس شمم

98 شا5ع عشد الكريم الخطابي ، 

2000 ، الحسيمة املغرب

STE.AFRIHI.sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 09 شا5ع 

الرباط - 2000  الحسيمة املغرب.

قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. .(6 في. املؤ5خ 

ذات. شركة  .STE. AFRIHI. sarl حل.

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

اإلجتماعي.09.شا5ع الرباط.-.2000  

الحسيمة املغرب نتيجة القتصادي.

و عي2:

و. افريحي  سعيد  السيد)ة).

  2000 كتامة. شا5ع  .9 عنوانه)ا).

)ة). كمصفي. املغرب  الحسيمة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ.6).فبراير. 202.وفي.09.شا5ع.

الرباط.-.2000 .الحسيمة املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.14.

6 9I

FIDICOM

STE TUBO STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

FIDICOM

 AV.ORAN.N° 10 RUE.BERLIN

 ZOHOUR 1 FES.FES، 30000،

FES MAROC

STE TUBO STAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 67 
الحي الصناعي القطب الحضا5ي 

5ا1 املا عي2 الشقف - 0000  فا1 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1926 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. فبراير. 202. .20 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .(.010.000»

 2.000.000» إلى. د5هم». .CAPITAL»

مقاصة. إجراء. .: طريق. عن  د5هم».

مع ديو2 الشركة املحددة املقدا5 و.

املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.18)).

640I

GLOBE FIDUCIAIRE

 BONHEUR FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4) شا5ع الز5قطوني الطابق 9 5قم 

8) ، 00)20، الدا5 الشيضاء املغرب

 BONHEUR FOOD

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة, الطابق 0), الشقة 
5قم 17 ,الدا5 الشيضاء. 20000 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174019

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

بمختصر. اإلقتضاء،. عند 

 BONHEUR FOOD تسميتها:.

DISTRIBUTION

الشيع. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

والشراء،توزيع املواد الغدائية
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.77.زنقة.

الشقة. .,(0 الطابق. محمد سميحة,.

5قم.17.,الدا5 الشيضاء..20000.الدا5.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

موزو2. معاد  السيد)ة). .-

سالم. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

02.مج ق زنقة.5.46قم.18.اهل الغالم.

الدا5الشيضاء. .20000 البرنو�سي.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).معاد موزو2 بصفته)ا).
 02 سالم. عنوانه ب:. والكائن  مسير 
اهل الغالم. .18 5قم. .46 مج ق زنقة.
الدا5الشيضاء. .20000 البرنو�سي.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.174019

64(I

CAFIGEC

RS ACADEMY MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue.al, fourat 2éme.etage  9
 maarif 39 rue.al, fourat 2éme
 etage.maarif، 20100، casa

maroc
 RS ACADEMY MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 0)4, شا5ع 
الز5قطوني إقامة حماد شقة 5قم ) 

- 20040 الدا5 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.140797

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

محمد. 5امي  )ة). السيد. تفويت 

مصطفى. العظيم  عشد  شكري 

أصل. من  اجتماعية  حصة  . 00

السيد. لفائدة  حصة  . 0.000,00

فبراير. .(4 )ة).فاطمة العميلي بتا5يخ.

.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860727.

642I

karama.conseil

STE IDI PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

karama.conseil

5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1 

5قم    الشقة 5قم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شا5ع الجيش امللكي فا1، 

0000 ، فا1 املغرب

STE IDI PHARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 
5قم42 خي الوفاء 4 طريق صفرو 

فا1 - 0000  فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.62941

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تقر5 حل.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 STE IDI PHARM الشريك الوحيد.

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

محل. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 

صفرو. طريق  .4 الوفاء. خي  5قم42.

فا1.-.0000 .فا1 املغرب نتيجة ل.

:.االزمة االقتصادية والركود التجا5ي.

محل. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

صفرو. طريق  .4 الوفاء. خي  5قم42.

فا1.-.0000 .فا1 املغرب..

و عي2:
و. حمري  الفتاح  عشد  السيد)ة).
عنوانه)ا).فا0000.1 .فا1 املغرب.

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 202/ 22).
64 I

KITEA

كيتيا كيتشن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

KITEA
 ROUTE EL JADIDA ROUTE EL
JADIDA، 0، casablanca.MAROC
كيتيا كيتشن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي )0  

طريق الجديدة ديو5 الفتح - - الدا5 
الشيضاء املغرب .

تغيير تسمية الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

1( 297
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم تغيير. .2022 املؤ5خ في. 2.دجنبر.
«كيتيا كيتشن». تسمية الشركة من.

إلى.«كيتشن فو5نيتشر»..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.9 )818.
644I

INVEST CENTER SARL

زينب ماركت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE.IBNOU.MOUNIR.IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
زينب ما5كت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 98 محج 

الشاطئ عي2 السشع  2021 الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 48 

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

زينب. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ما5كت

-.غرض الشركة بإيجاز:.إستغالل.

ميني ما5كت

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.98.محج.

الدا5. السشع. 2021. عي2  الشاطئ 

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

جعفر. بن  امي2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.1 .ممر.

الشاطئ إقامة زينب الطابق السفلي.

الدا5. السشع. 2021. عي2  .( 5قم.

الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .--

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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جعفر. بن  امي2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

1 .ممر الشاطئ إقامة زينب الطابق.

السشع. 2021  عي2  .( 5قم. السفلي 

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.17 48 

641I

CAFIGEC

O KAT PATTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAFIGEC

 rue.al, fourat 2éme.etage  9

 maarif 39 rue.al, fourat 2éme

 etage.maarif، 20100، casa

maroc

O KAT PATTES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )6, شا5ع 

اللة الياقوت مصطفى املعاني 
5قم69 الطابق الثاني - 40)20 

الدا5الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.477 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

7).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .O KAT PATTES

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000,00

الياقوت. اللة  شا5ع  .,6( اإلجتماعي.

الطابق. 5قم69. املعاني  مصطفى 

الثاني.-.40)20.الدا5الشيضاء.املغرب.

نتيجة ل.:.الوضع االقتصادي السيئ.

التي. الصعوبات  إلى  وبالنظر  الحالي 

واجهتها الشركة.

و حدد مقر التصفية ب.)6,.شا5ع.

اللة الياقوت مصطفى املعاني 5قم69 

الطابق الثاني.-.40)20.الدا5الشيضاء.

املغرب..

و عي2:

السيد)ة).أيوب شوقي و عنوانه)ا).

427,.تجزئة املتوكل دا5 بوعزة. 2722 

)ة). كمصفي. املغرب  الدا5الشيضاء.

للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860686.

646I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

TRY ME-RENT CAR
إعال2 متعدد القرا5ات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA.E/S.N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

TRY ME-RENT CAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: قطعة 

7)2 كولف موجاهدين - 90000 

طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.8869 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. ).دجنبر.8)20

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

انوا5. محمد  السيد  استقالة  قشول 

التعريف. لشطاقة  الحامل  الوهابي 

كمسير. .K494  ( 5قم. الوطنية 

للشركة

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

الحامل. بوكر  السيدانس  تعيي2 

 K49(( 1.لشطاقة التعريف الوطنية

كمسير وحيد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 

تشعا للقرا5ات السالفة الذكر. مايلي:.

من. الفصل. ). تغيير  تقر5  فقد 

القانو2 االسا�سي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .09 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

9)20.تحت 5قم.269.

647I

MA GLOBAL CONSULTING

 GREAT HILLS
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

0) زاوية شا5ع لند2 و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 20000، الدا5 الشيضاء 

املغرب

 GREAT HILLS MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19 شا5ع 

الز5قطوني الطابق الساد1 5قم 8) 

- الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 7(7

في. )  مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GREAT HILLS MANAGEMENT

.- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

واالستشا5ات. اإلدا5ية  االستشا5ات 

بشكل. األعمال  واستشا5ات  املالية 

عام.؛

املشروع. وإدا5ة  املساعدة  .-

وتفويض إدا5ة املشروع.

-.إدا5ة أمناء.عما5ات.؛

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.19.شا5ع.
الز5قطوني الطابق الساد1 5قم.8) 

-.الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 2.100 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

بنعشد. السالم  عشد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). السالم 

كوستاف. ناضو  زنقة  ب:. 4.
 20000  7 شقة. تاسريرت. . إقامة 

الدا5الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بنعشد. السالم  عشد  السيد)ة). .-
والكائن. مسير  بصفته)ا). السالم 
زنقة ناضو كوستاف. عنوانه ب:. 4.
 20000  7 شقة. تاسريرت. . إقامة 

الدا5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 7(7
648I

CASA CONSULTING

CONSTRUCTION ATWAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CASA CONSULTING
 N°191 BD.ANFA.RED.AZUR
 BUREAU 11B.ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CONSTRUCTION ATWAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بشا5ع 
ابراهيم الروداني  ), زنقة احمد 



5067 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

املجاني إقامة ليزالب الطابق 
األول 5قم 8, املعا5يف - 70 20 

الدا5الشضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.10767 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .06 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).بوشعب عا5فو.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000
5ضوا2 زمرا2 بتا5يخ.06.يناير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.6 8604.
649I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE A VICOLE CHIHAB E
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE.RUE.ALGERIE.N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME.ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

 STE A VICOLE CHIHAB E SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطايق الثاني املتواجدة بالعما5ة 
الكائنة بحي بوجيشا5 - الحسيمة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
40((

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE A.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

VICOLE CHIHAB E SARL AU

تربية. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الدواجن

بيع الدواجن

بيع و شراء.أعالف الدواجن

شقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بالعما5ة. املتواجدة  الثاني  بالطايق 

الكائنة بحي بوجيشا5.-.الحسيمة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

العينية. الحصص  مشلغ  .-

لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف  مع 

00.000).د5هم،.000).حصة بقيمة.

00)د5هم للحصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

شهاب الدين حشوبي. السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

ايت عزيز امرابطن.2000 .الحسيمة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

شهاب الدين حشوبي. السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

  2000 دوا5 ايت عزيز امرابطن. ب:.

الحسيمة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.40((

610I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE AMI VERRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT.BELMEJJAD.AL

 MASSAR.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC

STE AMI VERRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي صوكوما ) 

5قم 8) 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  189

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

AMI VERRE

-.غرض الشركة بإيجاز:.-االشغال.

املختلفة.

-نجا5ة االليمنيوم والزجاج

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.صوكوما.

).5قم.8) 40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عشد الرحيم الشوسطي.

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الحي الصناعي 5قم.14.سيشع.40000 

مراكش املغرب

ايت. الجليل  عشد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). القيا1 

 (( عما5ة. االزدها5. . .9 املحاميد. ب:.

مراكش. .40000 اسكجو5. .(8 شقة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).عشد الرحيم الشوسطي.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

سيشع. .14 تجزئة الحي الصناعي 5قم.

40000.مراكش املغرب

ايت. الجليل  عشد  السيد)ة). .-

والكائن. مسير  بصفته)ا). القيا1 

االزدها5.   .9 املحاميد. ب:. عنوانه 

عما5ة.)).شقة.8).اسكجو40000.5 

مراكش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(  189

61(I

GLOBAL CONTACTS

كريسطال سكن

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY.MOULAY  2- 0

 ABDELLAH.AIN.CHOCK ،

20470، CASABLANCA.MAROC

كريسطال سكن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 

1 شا5ع عشد هللا بن ياسي2 عما5ة 

بلدو2 الطابق الخامس شقة 1 

00 20 املغرب -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172881

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

كريسطال سكن

-.غرض الشركة بإيجاز:.االنعاش.

العقا5ي

 1 -.عنوا2 املقر االجتماعي:.الرقم.

شا5ع عشد هللا بن ياسي2 عما5ة بلدو2.

 20 00  1 شقة. الخامس  الطابق 

املغرب.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

توبي عزيز بصفته)ا). السيد)ة). .-

الرجاء. حي  ب:. عنوانه  والكائن 

 20420  24 الرقم. .24 الزنقة. .(

الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

توبي عزيز بصفته)ا). السيد)ة). .-

حي الرجاء. مسير والكائن عنوانه ب:.

 20420  24 الرقم. .24 الزنقة. .(

الدا5الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.172881

612I

CAP MONDIAL COMPTA

BENMIMOUN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE.AKOUB.MANSOUR 1ER 2

 ETAGA.N1 ، 90000، TANGER

MAROC

BENMIMOUN TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2 شا5ع 

يعقوب املنصو5 الطابق االول 5قم 

) - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.((960 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. )2.فبراير. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 BENMIMOUN الوحيد. الشريك 

TRAV.مشلغ 5أسمالها.00.000).د5هم.

شا5ع. .2 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

5قم. االول  الطابق  املنصو5  يعقوب 

) - 90000.طنجة املغرب نتيجة ل.:.

صعوبات املالية.

شا5ع. .2 و حدد مقر التصفية ب.

يعقوب املنصو5 الطابق االول 5قم.) 

- 90000.طنجة املغرب..

و عي2:
بنميمو2. القاد5  عشد  السيد)ة).

عرباوة. الجامع  دوا5  عنوانه)ا). و 

املغرب. الغرب  .(4 04 ا5بعاء. سوق 

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم. 26 26.

61 I

ABK CONSULTING

CHOLCHI FORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ABK CONSULTING
 RUE.OUED.FES.APPT.N°1 27

 AGDAL.RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

CHOLCHI FORM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

طوكيو العما5ة 5قم 2 حي املحيط - - 
الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.78(07
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
املؤ5خ في.9).دجنبر.2022.تم تحويل.
للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 
 2 5قم. العما5ة  طوكيو  «زنقة  من.
إلى. املغرب». الرباط  .- .- املحيط. حي 
عي2. .2222 5قم. الزير  ولد  «تجزئة 

عوده.-.-.الرباط املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. . 0 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.8 27 ).
614I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ONLY WAY
إعال2 متعدد القرا5ات

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE.ABOU.TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV.DES.F.A.R.BUREAU.N°.12

FES ، 30000، FES.MAROC
ONLY WAY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم 8 ، 

زنقة محمد الكغاط مكتب بالسفلي 

م.ج فا1 - 0000  فا1 اململكة 

املغربية.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.40(  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0 .يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

الى املهن. تغير نشاط الشركة  مايلي:.

:.-.تاجر املواد الغدائة و مواد. التالية.

التنظيف.-.وكالة اإلعالنات و اإلشها5.

-.التصدير و اإلستراد

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

التي. الحصص  تفويت جميع  مايلي:.

يملكها السيد هشام كنيني و السيد.

حمزة حاجي التي يملكانها في الشركة.

الى السيد محمد هشام غسا�سي

على. ينص  الذي  5قم. 0:. قرا5 

استقالة السيد محمد هشام. مايلي:.

غسا�سي من مهمة التسير ل الشركة.

على. ينص  الذي  .:04 5قم. قرا5 

بوغالب. الغالي  السيد  تعي2  مايلي:.

غير. ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة

على. ينص  الذي  .:01 5قم. قرا5 

باسم. اإلمضاء. مهمة  اسناد  مايلي:.

الشركة للسيد الغالي بوغالب.

على. ينص  الذي  .:06 5قم. قرا5 

تغير الشكل القانوني للشركة. مايلي:.

الى شركة دات املسؤولية املحدودة.

للشريك الوحيد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:02 5قم. بند 

مايلي:.حدد نشاط الشركة في.-.تاجر.

.- التنظيف. مواد  و  الغدائة  املواد 

وكالة اإلعالنات و اإلشها5.-.التصدير.

و اإلستراد
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بند 5قم.06:.الذي ينص على مايلي:.

أسندت حصص الشركة بأكمالها الى.
السيد محمد هشام غسا�سي.

على. ينص  الذي  .:08 5قم. بند 

استقالة السيد محمد هشام. مايلي:.
غسا�سي من مهمة التسير ل الشركة.

بند 5قم.08:.الذي ينص على مايلي:.

مسيرا. بوغالب  الغالي  السيد  تعي2 
وحيدا للشركة ملدة غير محدودة

على. ينص  الذي  .:09 5قم. بند 

باسم. اإلمضاء. مهمة  اسناد  مايلي:.
الشركة للسيد الغالي بوغالب.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. بند 

تغير الشكل القانوني للشركة. مايلي:.

الى شركة دات املسؤولية املحدودة.
للشريك الوحيد

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.248).

611I

FCG AL AMANE

YVON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FCG AL AMANE
 16RUE.SEBOU.APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE.SEBOU.APT2

 AGDAL.RABAT، 10090، RABAT
MAROC

YVON شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) شا5ع 
األيطال شقة 4 أكدال - 0090) 

الرباط املغرب .
حل شركة

5قم السجل التجا5ي 06879).
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. 1).دجنبر. املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
YVON.مشلغ 5أسمالها.60.000.د5هم.
شا5ع. .(1 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 
 (0090 .- أكدال. .4 شقة. األيطال 
الرباط املغرب نتيجة ل.:.عدم القد5ة.
على متابعة مزاولة النشاط التجا5ي.

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب.1).شا5ع.
 (0090 .- أكدال. .4 شقة. األيطال 

الرباط املغرب..
و عي2:

و. قرشال  حنا2  السيد)ة).

ديو5. طونكا2  زنقة  .24 عنوانه)ا).

املغرب. الرباط  .(0(00 الجامع.
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.700  ).

616I

PLAYA AZUL

 STE D.M.E.T GROUPE
DREAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier.hey.ennahda
 el.marssa.laayoune.av 11

 janvier.hey.ennahda.el.marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب
 STE D.M.E.T GROUPE DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع لال 

يقوت العيو2 - العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
4476 

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

D.M.E.T GROUPE DREAM

التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

ومواد. اجهزة  وشراء. بيع  العامة 

التبريد بيع السمك النقل الشخ�سي.

والنقل للغير.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.شا5ع لال.

يقوت العيو2.-.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

السعدي. بابا  موالي  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بالو 5قم. 0.السما5ة.72000.السما5ة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

-.موالي بابا السعدي.«شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».

5قم. 0  بالو  زنقة  ب:. اإلجتماعي 

املغرب. السما5ة  .72000 السما5ة.

5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.

بابا. موالي  الدائم:. املمثل  .4476 

السعدي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

السعدي. بابا  موالي  السيد)ة). .-

مسير حر والكائن عنوانه. بصفته)ا).

ب:.زنقة بالو 5قم. 0.السما5ة.72000 

السما5ة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.4476 

617I

NCG EXPERTISE

 PEACOCK LUXURY

SERVICES SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID.APPT 10 IMM.C

 GUELIZ.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PEACOCK LUXURY SERVICES

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بلشكا5 مجمع الوازيس 28) عما5ة 2) 

شقة 8 مراكش تجزئة بلشكا5 مجمع 

الوازيس 28) عما5ة 2) شقة 8 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.144 (

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. .20 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 (28 الوازيس. مجمع  بلشكا5  «تجزئة 

تجزئة. مراكش  .8 شقة. .(2 عما5ة.

عما5ة. .(28 الوازيس. مجمع  بلشكا5 

مراكش. .40000 مراكش. .8 شقة. .(2

بالطابق. .2 5قم. «متجر  إلى. املغرب».

تدا5ت. .8( 5قم. بلوك. )). السفلي 

أكادير.-.26 80.أكادير املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20118).

618I
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مو5وكو كومشتونس اكاونت

UNIPEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

مو5وكو كومشتونس اكاونت

شقة 7) الطابق 4 برج منا5ة 2 

مدخل ا شا5ع عشد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

UNIPEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املكتب 
5قم ) الشقة 5قم ) الطابق اال5�سي 

العما5ة C4 امللك املسمى السعادة 

4 كدية العشيد عملية دا5 السعادة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.968(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. يناير. 202. . ( في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».210.000.د5هم».أي من»

عن. د5هم». . 00.000» إلى. د5هم».

إدماج احتياطي أو أ5باح أو. .: طريق.

عالوات إصدا5 في 5أ1 املال.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.22 41).

619I

NCG EXPERTISE

atelier 23
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID.APPT 10 IMM.C

 GUELIZ.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

atelier 23 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 
بالطابق السفلي بلوك  )) 5قم )8 

تدا5ت أكادير 26 80 أكادير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
144  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 atelier.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

2 
العناية. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

بالجمال
متجر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 8( 5قم. بالطابق السفلي بلوك. )).

تدا5ت أكادير.26 80.أكادير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.9.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).غزال2 بونوا5 بصفته)ا).
املحمدي. الحي  ب:. عنوانه  والكائن 
 8 الشقة 5قم. .(2 جيت سكن عما5ة.

مراكش.40000.مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بونوا5. غزال2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
عما5ة. سكن  جيت  املحمدي  الحي 
 40000 مراكش. .8 5قم. الشقة  .(2

مراكش مراكش

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.144  

660I

FLASH ECONOMIE

AMALGAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.AMALGAM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 
5أسمالها 00.000.00) د5هم

مقرها االجتماعي 2 زنقة توفيق 
الحكيم - الدا5 الشيضاء -

السجل التجا5ي 5قم 21)18 بالدا5 
الشيضاء

العام. الجمع  ملداوالت  تشعا 

بتا5يخ. املنعقد  العادي  غير 
2202/))/1)،.حيت قر5 مايلي:.

-التصفية املسشقة للشركة.
كمصفي. برادة  أمال  تعيي2  .-

للشركة.
-.تحديد املقر االجتماعي للتصفية.
الدا5. .، الحكيم. توفيق  زنقة  .2

الشيضاء.
-.إعطاء.الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط.

الشيضاء. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

5قم. تحت  بتا5يخ. 20/02/202.
 .819491

ملخص قصد النشر
66(I

FLASH ECONOMIE

CAFE BASSATINE SOUHAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CAFE BASSATINE SOUHAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البساتي2 5قم 29 تجزئة 8 و9 
العيايدة 000)) سال -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 71(9
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 CAFE بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

BASSATINE SOUHAIL
قاعة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

شاي-.الحلويات
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
و9  .8 تجزئة. .29 5قم. البساتي2 

العيايدة.000)).سال.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
السيتل. فؤاد  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
املجيد.5.2قم.11 000)).سال املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السيتل. فؤاد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تجزئة املجيد.5.2قم.11 000)).سال.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

. 71(9
662I
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FLASH ECONOMIE

SABETR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SABETR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
مفتاح السعادة عما5ة  0 شقة 6 

تابريكت 000)) سال -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 71(7

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SABETR
أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.متنوعة
اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 6 شقة. عما5ة. 0. السعادة  مفتاح 

تابريكت.000)).سال.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
السيد)ة).سمير باللي بصفته)ا). .-
مفتاح. اقامة  ب:. عنوانه  والكائن 
تابريكت. .6 شقة. عما5ة. . السعادة 

000)).سال املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

السيد)ة).سمير باللي بصفته)ا). .-

مسير والكائن عنوانه ب:.اقامة مفتاح.

تابريكت. .6 شقة. عما5ة. . السعادة 
000)).سال املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
. 71(7

66 I

SYNERG

 ELEVAGE ET «
 COMMERCIALISATION
 MAGHREBINS « -S.A »

» ELCOM
إعال2 متعدد القرا5ات

 ELEVAGE ET »
 COMMERCIALISATION

 MAGHREBINS » -S.A « ELCOM
«

شركة مساهمة
برأسمال 2،700،000.00 د5هم

املقر االجتماعي: الدا5 الشيضاء 261 
شا5ع الز5قطوني 

السجل التجا5ي 5قم 8081 
حل الشركة املسشق

العام. الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي للشركاء.لشركة:

 ELEVAGE ET  »
 C OMM E R C I A L I S A T I O N
.«.MAGHREBINS.».-S.A.«.ELCOM
املنعقد بتا5يخ في. «.شركة مساهمة،.

26.نوفمبر.999)،.فقد تقر5:
والتصفية. املسشق  الشركة  حل  ـ.

الودية.
-.التعيي2 كمصفي:

•.السيدة عشدالوهاب برادة.
باملقر. التصفية  مقر  وتحديد  .-
الشيضاء. بالدا5  للشركة  االجتماعي 

261.شا5ع الز5قطوني.

بمقر. القانوني  اإليداع  تم  .-
ً
ثانيا

املحكمة التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

نسخة من أجل الشيا2

االدا5ة.

664I

FLASH ECONOMIE

STAR INVEST RESIDENCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 STAR INVEST RESIDENCES

 شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركب 

الريا�سي املرجة زواغة - 0000  

فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  88(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 24.دجنبر. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ. . .STAR INVEST RESIDENCES

وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.

الريا�سي. املركب  اإلجتماعي  مقرها 

0000 .فا1 املغرب. .- املرجة زواغة.

نشاط. اي  وجود  عدم  .: ل. نتيجة 

تجا5ي.

املركب. التصفية ب  و حدد مقر 

  0000 .- زواغة. املرجة  الريا�سي 

فا1 املغرب..

و عي2:

بنكروم. جنفيف  مريم  السيد)ة).

بريستيجيا. تجزئة  .47 عنوانه)ا). و 

0000 .فا1. الشقة.9.ملعب الخيل.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.)199.

661I

PLAYA AZUL

STE BT COLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier.hey.ennahda
 el.marssa.laayoune.av 11

 janvier.hey.ennahda.el.marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب

STE BT COLD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء 5قم )26) املر�سى 
العيو2 70002 املر�سى -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4((6
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BT COLD
التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-
العامة بيع السمك النقل واالستيراد.
والنقل. الشخ�سي  النقل  والتصدير 

لحساب الغير
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
املر�سى. .(26( 5قم. املسيرة الخضراء.

العيو70002.2.املر�سى.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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العينية. الحصص  مشلغ  .-

لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف  مع 
00.000).د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

السعدي. بابا  موالي  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بالو 5قم. 0.السما5ة.72000.السما5ة.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

-.موالي بابا السعدي.«شركة ذات.

املسؤولية املحدودة».بصفتها والكائن.

املسيرة. تجزئة  اإلجتماعي ب:. مقرها 

املر�سى العيو2. .(26( 5قم. الخضراء.

املر�سى املغرب 5قم السجل. .70002
 44749 االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.موالي بابا السعدي.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السعدي. بابا  موالي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 72000 السما5ة. 5قم. 0. بالو  زنقة 

السما5ة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.4((6
666I

FLASH ECONOMIE

FES TENNIS LOISIRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FES TENNIS LOISIRS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركب 
الريا�سي املرجة زواغة . - 0000  

فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6 109
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5. .2022 دجنبر. .27 في. املؤ5خ 
ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 FES TENNIS ذات الشريك الوحيد.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .LOISIRS
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
.- .. زواغة. املرجة  الريا�سي  املركب 
0000 .فا1 املغرب نتيجة ل.:.عدم.

وجود اي نشاط تجا5ي.
املركب. التصفية ب  و حدد مقر 
  0000 .- .. زواغة. املرجة  الريا�سي 

فا1 املغرب..
و عي2:

بنكروم. جنفيف  مريم  السيد)ة).

بريستيجيا. تجزئة  .47 عنوانه)ا). و 

0000 .فا1. الشقة.9.ملعب الخيل.
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
التجا5ية بفا1 بتا5يخ.6).يناير. 202 

تحت 5قم.1742.

667I

FLASH ECONOMIE

 TENNIS PERFORMANCE«
GROUP »TEPEG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TENNIS PERFORMANCE»
GROUP «TEPEG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركب 
الريا�سي املرجة زواغة - 0000  

فا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. (2 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. املؤ5خ في. 2.دجنبر.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 TENNIS PERFORMANCE»
5أسمالها. مشلغ  .GROUP. «TEPEG
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000
املرجة. الريا�سي  املركب  اإلجتماعي 
0000 .فا1 املغرب نتيجة. .- زواغة.

ل.:.عدم وجود اي نشاط تجا5ي.
املركب. التصفية ب  و حدد مقر 
  0000 .- زواغة. املرجة  الريا�سي 

فا1 املغرب..
و عي2:

 OLIVIER BDG السيد)ة).
5قم. عنوانه)ا). و  .MANGELINCKS
21.تجزئة بريستيجيا عما5ة ب اقامة.
داهليا الشقة.8.ملعب الخيل.0000  

فا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.1994.
668I

NCG EXPERTISE

Starlight’Event
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID.APPT 10 IMM.C
 GUELIZ.MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
Starlight’Event شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي تجزئة 46 حمزة ) 
؟أسكجو5 محاميد مراكش 40000 

مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 27 9

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Starlight’Event
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

إدا5ة عمليات الخدمة.)منظمة مخيم.

األحداث

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

السفلي تجزئة.46.حمزة.).؟أسكجو5.

محاميد مراكش.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ندى يعقوبي بصفته)ا).

السما5ة. تجزئة  ب:. عنوانه  والكائن 

الشيضاء. االلفة  .62 5قم. .(( زنقة.

20220.الشيضاء.املغرب

طماع. عائشة  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

االلفة. .62 5قم. .(( زنقة. السما5ة 

الشيضاء.20220.الشيضاء.املغرب

يعقوبي. أحمد  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

االلفة. .62 5قم. .(( زنقة. السما5ة 

الشيضاء.20220.الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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-.السيد)ة).ندى يعقوبي بصفته)ا).

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

االلفة. .62 5قم. .(( زنقة. السما5ة 
الشيضاء.20220.الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .27 بتا5يخ.
.( 27 9

669I

FLASH ECONOMIE

 CONSORTIUM UNIVERSEL
 DE NEGOCE ET DE

L›ENTREPRISE GENERALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSORTIUM UNIVERSEL DE
 NEGOCE ET DE L’ENTREPRISE
GENERALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2 شا5ع 

وجدة طابق 1 - 20000 وجدة 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.100( 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
)0.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 CONSORTIUM UNIVERSEL DE
 NEGOCE ET DE L’ENTREPRISE
GENERALE.مشلغ 5أسمالها.400.000 
 2( اإلجتماعي. د5هم وعنوا2 مقرها 
1 - 20000.وجدة. شا5ع وجدة طابق.
اي. وجود  عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

نشاط تجا5ي.
 2( ب. التصفية  مقر  حدد  و 
الدا5. .20000 -  1 شا5ع وجدة طابق.

الشيضاء.املغرب..
و عي2:

و. العسري  حسن  السيد)ة).

5ا�سي. محمد  زنقة  .49 عنوانه)ا).

الشيضاء. الدا5  .20000 السالوي.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.)811.

670I

FLASH ECONOMIE

TIRES FORCE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIRES FORCE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
5شيد شا5ع اهل اسماعيل محمد 

سالك عما5ة النسيم 5قم )0 000 7 

الداخلة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 867

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة عند. تسمية الشركة،. .: .

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

TIRES FORCE :

غرض الشركة بإيجاز:.-بيع الوقود.

بالتجزئة في املتاجر املتخصصة

والنظافة. الصيانة  أعمال  جميع 

وتنظيف املشاني العامة والخاصة

.مزودات الطاقة العامة

غرف. وتأجير  وتشغيل  إقامة  .

ونزل. الشقق  وطاوالت  الضيوف 

التوقف و

اإلقامة. أماكن  وجميع  اإلقامات 

السياحية األخرى وغيرها من أماكن.

اإلقامة قصيرة األجل

وخدمة. وبيع  وتو5يد  تموين  .

الطعام

التجا5ة العامة في املواد الغذائية.

وإعادة بيع مختلف املنتجات. وشراء.

الغذائية وغير الغذائية

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اسماعيل. اهل  شا5ع  5شيد  موالي 

 0( محمد سالك عما5ة النسيم 5قم.

000 7.الداخلة

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .

الشركة.:.99.سنة

 (00.000 .مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .

د5هم

.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2)

بصفته. بوسيف  مماي  السيد 

شريك والكائن عنوانه ب:.حي القسم.

شا5ع عشد هللا بن عمر 5قم. )  .0(

000 7.الداخلة املغرب

بصفته. بوسيف  محمد  السيد 

شريك والكائن عنوانه ب:.حي موالي.

يوسف. عما5ة  انيفافن  زنقة  5شيد 

000 7.الداخلة املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير

بصفته. بوسيف  محمد  السيد 

حي موالي. مسير والكائن عنوانه ب:.

يوسف. عما5ة  انيفافن  زنقة  5شيد 

000 7.الداخلة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .07 بتا5يخ.

2 867

67(I

مركز الجشايات و املحاسشة

TRANS OUCHAIBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجشايات و املحاسشة
5قم )  الطابق الرابع عما5ة امنا5 ، 

10 86، انزكا2 املغرب

TRANS OUCHAIBE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كراج دوا5 
الشويشات جماعة انشاد2 شتوكة 

ايت باها - شتوكة ايت باها -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
280 1

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TRANS OUCHAIBE
نقل. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االفراد نيابة عن الغير
-.نقل الشضائع نيابة عن الغير

كراج. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

انشاد2. جماعة  الشويشات  دوا5 
شتوكة ايت باها.-.شتوكة ايت باها.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اشعيب. 5شيد  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
باها. ايت  شتوكة  انشاد2  النواصر 

00)87.شتوكة ايت باها املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
اشعيب. 5شيد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
ايت. شتوكة  انشاد2  النواصر  دوا5 
باها.00)87.شتوكة ايت باها املغرب



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   5074

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.280 1

672I

مو5وكو كومشتونس اكاونت

NANGATRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

مو5وكو كومشتونس اكاونت
شقة 7) الطابق 4 برج منا5ة 2 

مدخل ا شا5ع عشد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

NANGATRAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي 2  زنقة 
بغداد الصويرة - 44000 الصويرة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
6( (

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
يناير. 202  . 0 في. املؤ5خ 
من. الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 ESSAOUIRA».إلى.«NANGATRAD»

..«ARTHOUSE CINEMA
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.98.
67 I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

ALHABIB SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM.HAMMOUTI 4EME (8

 ETAGE.NUMERO 8 BD.IMAM
 GHAZALI.OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
ALHABIB SAKAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 

السالم بني د5ا5 10 60 بني د5ا5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

40629
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ALHABIB SAKAN
أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

متنوعة أو إنشاءات للشناء.
مقاول عقا5ات

تاجر
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
حي السالم بني د5ا10.5 60.بني د5ا5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املنيوي. لحشيب  السيد)ة). .-
5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
8زنقة.8.حي اللة سكينة زواغة العليا.

فا0000.1 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املنيوي. لحشيب  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
8.حي اللة سكينة زواغة. 8زنقة. 5قم.

العليا فا0000.1 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.40629
674I

FIDUCIAIRE GOUMRI

 BENCHEQROUN

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE GOUMRI

7  زنقة الوحدة ، 0 )20، 

الدا5الشيضاء املغرب

 BENCHEQROUN

MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )4 شا5ع 

اسحاق بن حني2 الطابق 4 5قم 7 - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

وفاة شريك
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 1  67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.1).فبراير. 202.تم اإلعالم.

و. بنشقرو2  فؤاد  الشريك  بوفاة 

.
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه  توزيع 

فبراير. .09 في. املؤ5خ  اإل5اثة  لرسم 

 202.بالشكل األتي.:

 68 .، سمية بنشقرو2. السيد)ة).

حصة..

 ( 6 .، نبيل بنشقرو2. السيد)ة).

حصة..

السيد)ة).عشد اللطيف بنشقرو2.

،.1 ).حصة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860120.

671I

i2fconseil

فماب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

i2fconseil

 bd.ali.yaata.residence.ali.im

 b2 n°3 ain.sebaa.casablanca ،

20250، casablanca.maroc

فماب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع علي 
يؤتة إقا مة علي ب٢ 5قم ٣ عي2 
السشع 20210 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1707 (
 (9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.فماب
بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
وتوزيع املواد النفطية وتسير محطات.

الوقود
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
علي يؤتة إقا مة علي ب5.٢قم.٣.عي2.

السشع.20210.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).فاضل عشد بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.شا5ع مكة إقامة.
أفنيو2 أ 1 5قم.٥.كليفو5نية.20210 

الدا5 الشيضاء.املغرب
محمد. فاضل  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
معروف. سيدي  .٣٩ 5قم. الكولي2 

20210.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).فاضل عشد بصفته)ا).
شا5ع مكة. مسير والكائن عنوانه ب:.
إقامة أفنيو2 أ 1 5قم.٥.كليفو5نية.

20210.الدا5 الشيضاء.املغرب
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محمد. فاضل  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

سيدي. .٣٩ 5قم. الكولي2  تجزئة  ب:.

الشيضاء. الدا5  .20210 معروف.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .06 بتا5يخ.
.1707 (

676I

TH CONSULTING

SOLUTION ACHAT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOLUTION ACHAT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 04  شا5ع 

ابراهيم الروداني اقامة الشفاء 
الطابق 1 الشقة 5قم 0) معا5يف 

90 20 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 999

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 SOLUTION ACHAT MAROC
.- تجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

استيراد وتصدير
  04 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع ابراهيم الروداني اقامة الشفاء.
معا5يف. .(0 5قم. الشقة  .1 الطابق.

90 20.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).محمد برادة بصفته)ا).
زنقة سا5ية. .(1 والكائن عنوانه ب:.
ابن زنيم طابق.7.شقة.1 .حي النخيل.

40 20.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).محمد برادة بصفته)ا).
زنقة. .(1 ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
سا5ية ابن زنيم طابق.7.شقة.1 .حي.
النخيل.40 20.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.17 999
677I

STE FIACCOF 

L›ART DE LA CARROSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE.IFNI ,RESIDENCE.ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY.NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes.maroc
 L’ART DE LA CARROSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 4 ) 
تجزئة النماء بن سودة - 0000  

فا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.40717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

28.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ. .L’ART DE LA CARROSERIE

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

تجزئة. .( 4 5قم. اإلجتماعي  مقرها 

فا1. . 0000 .- سودة. بن  النماء.

املغرب نتيجة ل.:.عدم تحقيق ا5با5ح.

و تراكم الديو2.

و حدد مقر التصفية ب 5قم.4 ) 

  0000 .- سودة. بن  النماء. تجزئة 

فا1 املغرب..

و عي2:

و. الفياللي  يونس  السيد)ة).

حي. دوبال2  زنقة  5قم.  . عنوانه)ا).

الوفاء.0000 .فا1 املغرب كمصفي.

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6448.

678I

MOGADOR CONSULTING

ESSAOUIRA LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING
5قم 81  زنقة القنيطرة البرج) 

 ESSAOUIRA ،44000 ، الصويرة

MAROC

ESSAOUIRA LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دكا2 

تجا5ي 5قم 6 الواقع بتجزئة العزيزية 

جماعة أوناغة - 44000 الصويرة 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 شتنبر. في. 2. املؤ5خ 

املصادقة على.:

الفتاح. عشد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 اقشال.

أصل.100.).حصة لفائدة السيد.)ة).

شتنبر. بتا5يخ. 2. الدبراهيم  حكيم 

.2022

الفتاح. عشد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 اقشال.

السيد. لفائدة  حصة  .(.100 أصل.

شتنبر. بتا5يخ. 2. سعيد اكرا5ي  )ة).

.2022

الفتاح. عشد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 اقشال.

أصل.100.).حصة لفائدة السيد.)ة).

نزهة عالم بتا5يخ. 2.شتنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بالصويرة بتا5يخ.)0.ما15.

 202.تحت 5قم.08).

679I

.مانا جمنت اند كونسيلتينغ

سانتير غالم و إخوانه
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مانا جمنت اند كونسيلتينغ

9),شا5ع جشل هبري ,امزو25 ، 

2210 ، الحسيمة املغرب

سانتير غالم و إخوانه شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شا5ع 

الشحرين امزو25 - - الحسيمة 

املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.20(1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. .202( نونبر. .(1 املؤ5خ في.

ذات. شركة  إخوانه  و  غالم  سانتير 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

 90.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

الشحرين امزو25.-.-.الحسيمة املغرب.

نتيجة لحل مسشق للشركة.
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و عي2:
و. احديدوش  غالم  السيد)ة).
امزو25. .، .2 الثانوي. حي  عنوانه)ا).
كمصفي. املغرب  الحسيمة  . 2210

)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
شا5ع. وفي  .2022 دجنبر. . ( بتا5يخ.
الشحرين امزو25.-.-.الحسيمة املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتا5يخ.9).يناير.

 202.تحت 5قم.9).

680I

STE FIDUTRA-COM

Madiich and Partners
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عما5ة البركة الطابق   5قم 9) شا5ع 

عالل الفا�سي ، 40000، مراكش 
املغرب

Madiich.and.Partners شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عالل الفا�سي إقامة البستا2 عما5ة 
D شقة 5قم 8) 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  771

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

Madiich.and.Partners
مقدم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

خدمات
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
عالل الفا�سي إقامة البستا2 عما5ة.

D.شقة 5قم.8) 40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).عادل يعيش بصفته)ا).
 (1216 السويد. والكائن عنوانه ب:.

سود5تاليا السويد
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عادل يعيش بصفته)ا).
السويد. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

1216).السويد سود5تاليا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(  771
68(I

مركز الجشايات و املحاسشة

EL MAKHLOUFY ORGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مركز الجشايات و املحاسشة
5قم )  الطابق الرابع عما5ة امنا5 ، 

10 86، انزكا2 املغرب
EL MAKHLOUFY ORGH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

سوالم ايت عميرة اشتوكة ايت باها 
- 00)87 اشتوكة ايت باها املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2 119
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. فبراير. 202. .02 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).حميد املخلوفي.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).احمد.

ابريم بتا5يخ.02.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .24 بتا5يخ. بانزكا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.422.

682I

FIDUCIARE AMINE HISSABAT

OULAD SALEH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE AMINE HISSABAT

 Temara.Avenue.Tarik.Ibn.Ziad

 Imm.N° 6 App.N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC

OULAD SALEH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2) بيز 

شا5ع لشنا2 5قم   محيط الرباط 

- الرباط -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(649 9

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 غشت.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

OULAD SALEH SARL

جميع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االشغال و الشناء

بيز. .(2 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

.- محيط الرباط. شا5ع لشنا2 5قم. .

الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
هدوز. بن  يوسف  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
تما5ة. .410 5قم. الشمالي  بناصر 

2000).تما5ة املغرب
هدوز. بن  محمد  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
تما5ة. .410 5قم. الشمالي  بناصر 

2000).تما5ة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
هدوز. بن  يوسف  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تما5ة. .410 دوا5 بناصر الشمالي 5قم.

2000).تما5ة املغرب
هدوز. بن  محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تما5ة. .410 دوا5 بناصر الشمالي 5قم.

2000).تما5ة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 دجنبر. .20 بتا5يخ.

.(649 9

68 I

GHIZLANE DOUBLANE

DANA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GHIZLANE DOUBLANE
5قم 1 عما5ة العشدي شا5ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

DANA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
مهدي شا5ع بئر انز5ا2 شقة 5قم )) 

- - الجديدة املغرب.
تفويت حصص
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5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.((01 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. ما15. 202. .(1 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

مصطفى. )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .  0 طيو5ي.

)ة). حصة لفائدة السيد. .  0 أصل.

ما15. .(1 بتا5يخ. العيا�سي  هشام 
.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بالجديدة بتا5يخ.27.ما15.
 202.تحت 5قم.)2980.

684I

 fiduciaire.tangeroise.d’expertise.comptable

sarl

D3 TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire.tangeroise.d’expertise
comptable.sarl

 20RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI.ETAGE.N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
D3 TEXTILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي اسماعيل 4) اقامة موالي 
اسماعيل ،الطابق الثالث ، 5قم 9 . 

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
((9(4 

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .202( يوليوز.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 D .:تسميتها بمختصر  اإلقتضاء،.

 TEXTILE

انشاء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

تدوير. وإعادة  استعادة  وحدة 
املنسوجات

فرز املالبس املستعملة والغزل
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
موالي. اقامة  .(4 اسماعيل. موالي 
 .  9 5قم. .، ،الطابق الثالث. اسماعيل.

90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
التواتي. محمد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 90000  (20 زنقة. ا1. اشناد  املر1 

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
التواتي. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي املر1 اشناد ا1.زنقة.20) 90000 

طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .202( غشت. .09 بتا5يخ.

.((9(4 

681I

sacompta.sarl.au

STE BAYEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta.sarl.au
244 شا5ع الجيش امللكي ميسو5 ، 

210  ، ميسو5 املغرب

STE BAYEE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 
بوشريفة العرجا2 اوطاط الحاج 

00    اوطاط الحاج -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
2 1 

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BAYEE
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املحتلفة او الشناء
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 اوالد.
الحاج. اوطاط  العرجا2  بوشريفة 

00   .اوطاط الحاج.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املنصو5ي. محمد  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اوطاط. العرجا2  بوشريفة  اوالد 
الحاج.00   .اوطاط الحاج املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

املنصو5ي. محمد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دوا5 اوالد بوشريفة العرجا2 اوطاط.
الحاج.00   .اوطاط الحاج املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.2 1 

686I

KAMA SERVICE

EXTRA BELHOUSSINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 10 24، سيدي بنو5 املغرب
EXTRA BELHOUSSINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إسطشل 
الكائن بدوا5 أوالد سعيد منطقة 

الضم 8-9-0) سيدي بنو5 10 24 
سيدي بنو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 479

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 EXTRA BELHOUSSINE
-.غرض الشركة بإيجاز:.-استيراد.
،تغدية. الحيوانات،األالت. تصدير  و 

املوا�سي..
األعالف. تحويل  و  معالجة  .-

الز5اعية
-تربية املوا�سي استشا5ات ز5اعية.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.إسطشل.
منطقة. سعيد  أوالد  بدوا5  الكائن 
 24 10 سيدي بنو5. .8-9-(0 الضم.

سيدي بنو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).نو5 الدين ايت الفقيه.
والكائن عنوانه ب:.الهاي. بصفته)ا).

هولندا.1)21.الهاي هولندا.
-.السيد)ة).عشد العزيز ايت الفقيه.
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 24 10 الخاللقة امطل سيدي بنو5.

سيدي بنو5 املغرب.
موهب. محمد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فيال.)0 
 24 10 بنو5. سيدي  السكري  الحي 

سيدي بنو5 املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).عشد العزيز ايت الفقيه.
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
بنو5. سيدي  امطل  الخاللقة  دوا5 

10 24.سيدي بنو5 املغرب.
موهب. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحي السكري سيدي بنو5. .0( فيال.

10 24.سيدي بنو5 املغرب.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

. 479
687I

CAB ADVICE

EL YOUSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ADVICE
شا5ع محمد الخامس عما5ة 5قم 
48) الطابق األول شقة 5قم 2 ، 

6000)، سيدي قاسم املغرب
EL YOUSSI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 48) 
الطابق 5قم ) الشقة 5قم 2 شا5ع 

محمد 1 6000) سيدي قاسم -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

294 7

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

YOUSSI

-.غرض الشركة بإيجاز:.-االشغال.

املتنوعة و الشناء.

-.اشغال الحفر.

-.التجا5ة.

عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 2 5قم. الشقة  .( 5قم. الطابق  .(48

شا5ع محمد.1 6000).سيدي قاسم.

-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اليو�سي. املصطفى  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بلقصيري. الحوافات  بوسعيد  اوالد 

10)6).مشرع بلقصيري املغرب

تايو�سي. محمد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

بلقصيري. الحوافات  بوسعيد  اوالد 

10)6).مشرع بلقصيري املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

اليو�سي. املصطفى  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).

الحوافات. بوسعيد  اوالد  دوا5  ب:.

بلقصيري. مشرع  .(6(10 بلقصيري.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.294 7

688I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ELECTRO SERGHINI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER.ETAGE.V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ELECTRO SERGHINI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 

الطابق األ5�سي عما5ة األدا5سة زنقة 

وجدة م.ج - 10000 مكنا1 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2(9  

العام. الجمع  بمقت�سى 

فبراير. .(7 في. املؤ5خ  اإلستثنائي 

الشركة. 5أسمال  5فع  تم  .202 

د5هم». .6.000.000,00» بمشلغ قد5ه.

إلى. د5هم». .CAPITAL» من. أي 

«24.000.000,00.د5هم».عن طريق.:.

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.944.

689I

KAMA SERVICE

 STE ESSAROILI DE
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة 5قم 2 إقامة أميرة سيدي بنو5 

، 10 24، سيدي بنو5 املغرب
 STE ESSAROILI DE COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 44 
تجزئة دنيا سيدي بنو5 - 10 24 

سيدي بنو5 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2 29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بنو5. سيدي  دنيا  تجزئة  .44 «5قم.

إلى. املغرب». بنو5  سيدي  .24 10  -

تجزئة. .29 5قم. السفلي  «الطابق 
 24 10 .- بنو5. سيدي  هللا  فضل 

سيدي بنو5 املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. بنو5  بسيدي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 29.

690I

BCMF

امو. ديكو اينوفاسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عما5ة ثما2 نخالت 
5قم الشقة ) كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
امو. ديكو اينوفاسيو2 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي الحسن االول عما5ة سيشام 
بلوك 1 الطابق 4 5قم 0) 40000 

مراكش -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  727
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
امو.. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ديكو اينوفاسيو2
اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مختلفة او الشناء
عقا5ية. اخرى  اعمال  او  التجهيز 

)الشيع والشراء)
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
سيشام. عما5ة  االول  الحسن  موالي 
 40000  (0 5قم. .4 بلوك 1 الطابق.

مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
ليلى سشتي بصفته)ا). السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.تجزئة فريدة 5قم.

).تا5كة.40000.مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ليلى سشتي بصفته)ا). السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:.تجزئة فريدة.

5قم.).تا5كة.40000.مراكش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  727
69(I

زوبير بوتغما1

 STE KAMAL EL YAAKOUBI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغما1
اكنول املركز تازة ، 1010 ، تازة 

املغرب
 STE KAMAL EL YAAKOUBI
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني من عما5ة 5قم 8 تجزئة 
اسماعيل حي الشحرة تازة 1000  

تازة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
72/202 

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
KAMAL EL YAAKOUBI SARL AU

اعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وغيرها. والسشاكة  الكهربائية  تركيب 
من اعمال التركيب

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

تجزئة. .8 5قم. عما5ة  من  الثاني 
  1000 تازة. الشحرة  حي  اسماعيل 

تازة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اليعقوبي. كمال  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

تازة. . 1000 تازة. اترايشة  اطرو  عي2 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

اليعقوبي. كمال  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
  1000 تازة. اترايشة  دوا5 عي2 اطرو 

تازة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.202 /72
692I

FORMAFID CONSEIL
GALLICANO BAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD.LARBI
 LOUADI.ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

GALLICANO BAT
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 276 شا5ع 
ابن تاشفي2 الطابق الثالث 00 20 

الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
174091

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 GALLICANO BAT

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي

.أشغال مختلفة أو للشناء

 276 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الثالث. الطابق  تاشفي2  ابن  شا5ع 

00 20.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
االخطراوي. عشدهللا  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
البروج. .02 الحسنية. غالم  اوالد 

26210.البروج.-.سطات املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
االخطراوي. عشدهللا  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
البروج. .02 حي اوالد غالم الحسنية.

26210.البروج.-.سطات املغرب.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.174091
69 I

NOBLACTION
LALATIKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
NOBLACTION

نهج يعقوب املنصو5 إقامة األميرة 
  الطابق األول 5قم 1)، 40000، 

مراكش املغرب

 LALATIKA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املسا5 5قم 
6 9 الطابق الثاني طريق اسفي 

40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  741

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

LALATIKA
ع. ُمصِنّ بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
مصنوعات جلدية أو جينيري أو سلع.
تاجر أو وسيط استيراد وتصدير

املسا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

6 9.الطابق الثاني طريق اسفي. 5قم.
40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
لو5نس. ديلوبيل  السيد)ة). .-
كلودين بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.

فرنسا.**.فرنسا فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
لو5نس. ديلوبيل  السيد)ة). .-
مسير حر والكائن. كلودين بصفته)ا).

عنوانه ب:.فرنسا.**.فرنسا فرنسا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  741
694I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

EL BOUKI MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شا5ع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول 5قم 02،الفنيدق ، 

00) 9، الفنيدق املغرب
EL BOUKI MARBRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي بن 
ديشا2 زنقة 09 ت ممر )0 الطابق 
اال5�سي 5قم 09 00) 9 الفنيدق -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 2989

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 BOUKI MARBRE
تجا5ة. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-

الرخام.،
الذي يقوم. الوسيط  أو  التاجر  .-

باالستيراد والتصدير
حي بن. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
الطابق. .0( ت ممر. .09 ديشا2 زنقة.

اال5�سي 5قم.09 00) 9.الفنيدق.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الشوقي. أحمد  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.حي بن.
 09 5قم. .0( ت ممر. .09 ديشا2 زنقة.

00) 9.الفنيدق املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الشوقي. أحمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي بن ديشا2 زنقة.09.ت ممر.)5.0قم.

09 00) 9.الفنيدق املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

. 2989
691I

Gescompte

STE: GEMS PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Gescompte
 bd.Zerktouni 9 me.étage 261

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca.Maroc

STE: GEMS.PUB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عشدهللا املديوني طابق) شقة 2 - 

20010 الدا5 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.49(727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(1 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

أسامة. )ة). السيد. تفويت 

100.حصة اجتماعية من. بوشريبية.

السيد. لفائدة  حصة  .(.000 أصل.

فبراير. .(1 ياسي2 ابلوقاج بتا5يخ. )ة).
.202 

تفويت السيد.)ة).مهدي بوشريبية.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).ايوب.
جربوعي بتا5يخ.1).فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.)86078.
696I

secotrages.snc

STE MEKSTONE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

secotrages.snc
5قم 2 زنقة اد5يس اليامو5ي بالعربي 

وجه عرو1 مكنا1 ، 10000، 
مكنا1 املغرب

 STE MEKSTONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 
بتجزئة املنزه   5قم 70)) بوفكرا2 - 

10000 مكنا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.11117

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.)0.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ((70 5قم. املنزه. . بتجزئة  «محل 
مكنا1 املغرب». .10000 .- بوفكرا2.
إلى.«محل 5قم.2.مكر5 شا5ع بئر انز5ا.
.- 2 طريق الحاجب سيدي بوزكري.

10000.مكنا1 املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. )9.
697I

IBTI DOM

 ARKROUCHE DU
 PARAPHARMACIE

ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

IBTI DOM
 N° 8 2EME.ÉTAGE.RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
 ARKROUCHE DU
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 PARAPHARMACIE ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : زنقة 

موالي يعقوب وزنقة موالي 
يعقوب وزنقة القد1 5قم 98 الحي 

املحمدي بركا2 - - بركا2 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.222 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
فبراير. 202  .(0 في. املؤ5خ 
 ARKROUCHE DU حل. تقر5 
 PARAPHARMACIE ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
5أسمالها. مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000
اإلجتماعي زنقة موالي يعقوب وزنقة.
موالي يعقوب وزنقة القد1 5قم.98 
الحي املحمدي بركا2.-.-.بركا2 املغرب.

نتيجة لقفل التصفية.
و عي2:

و. العكروش  حياة  السيد)ة).

عنوانه)ا).زنقة موالي يعقوب وزنقة.
موالي يعقوب وزنقة القد1 5قم.98 
بركا2 املغرب. .60  0 الحي املحمدي.

كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
زنقة. وفي  فبراير. 202. .(0 بتا5يخ.
موالي يعقوب وزنقة موالي يعقوب.
وزنقة القد1 5قم.98.الحي املحمدي.

بركا2.-.-.بركا2 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. 2. ببركا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.02).
698I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

ABDEM CAR
إعال2 متعدد القرا5ات

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 7 ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

ABDEM CAR «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: ب 18 حي 
أحمد املنجو5 اقامة الهواء الجميل 
القطعة 8 ب الطابق ) - 90000 

طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(0809 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.06.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
تفويت. .: الحصص. تفويت  مايلي:.
السيدة فدوى ابراهيمي.000).حصة.
حصة. .(000 أصل. من  اجتماعية 
على النحو التالي.:.100.حصة لفائدة.
السيد عز الدين املتقي و.100.حصة.
امللهى. الحداد  عمر  السيد  لفائدة 

بتا5يخ. 06/02/202
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تعيي2 مسير جديد للشركة.:.تم تعيي2.
كمسير. امللهى  الحداد  عمر  السيد 
استقالة. لقشول  تشعا  للشركة  وحيد 

املسير.
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
تم. .: تحويل املقر االجتماعي للشركة.
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة.
من.«شا5ع فيصل ابن عشد العزيز 5قم.
21.مكر5 طنجة».إلى ب.18.حي أحمد.
املنجو5 اقامة الهواء.الجميل القطعة.

8.ب الطابق.).طنجة
على. ينص  الذي  .:4 5قم. قرا5 
مايلي:.تغيير الشكل القانوني للشركة.
ذات. شركة  من  الشركة  تحولت  .:
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية. ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.
ألف. مائة  الشركة  مال  5أ1  يشلغ 
د5هم.)100،000.د5هم)..وهي مقسمة.
إلى ألف.)000)).حصة نقدية بقيمة.
لكل حصة. د5هم). .(00( مائة د5هم.

مكتتشة بالكامل ومدفوعة بالكامل. .،

ومخصصة للمساهمي2 بما يتناسب.

حصة. .100 وهي:. .، مساهماتهم. مع 

للسيد عز الدين املتقي و.100.حصة.
للسيد عمر الحداد امللهى

على. ينص  الذي  5قم. ):. بند 

وحيد. كمسير  الشركاء. عي2  مايلي:.

السيد. محدودة:. غير  لفترة  للشركة 

الكامل. املغربي،. عمر الحداد امللهى،.

لشطاقة. الحامل  الراشد،. األهلية،.
ك)9600   5قم  الوطنية  التعريف 
الساكن ب حي برانص السعادة شا5ع.

الغابة الدبلماسية 5قم. ).طنجة..
بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
يقع املقر االجتماعي للشركة ب.18.حي.
الجميل. أحمد املنجو5 اقامة الهواء.

القطعة.8.ب الطابق.).طنجة.
بند 5قم.).:.الذي ينص على مايلي:.
شركة. هو  للشركة  القانوني  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .24 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.011 .
699I

PLANK

CRADLE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANK
)2، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 0090)، الرباط املغرب
CRADLE CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة 5قم 8 اكدال 

0090) الرباط -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(66101

 (1 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 CRADLE CONSULTING

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.

ادا5ة االعمال التجا5ية أو الصناعية.

أو الفالحية

 2( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 8 ساحة ابو بكر الصديق شقة 5قم.

اكدال.0090).الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).االد5ي�سي قادي جمال.

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

82).1 الشطر. اليانس دا5نا عما5ة.

مهدية. .06 الشقة. الف  مرحلة  .2

القنيطرة.4000).القنيطرة املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).االد5ي�سي قادي جمال.

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

.1 .(82 اليانس دا5نا عما5ة. تجزئة 

 06 الشقة. الف  مرحلة  .2 الشطر.

القنيطرة. .(4000 القنيطرة. مهدية 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.(66101

700I
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CMA GESTION

YC CALL
إعال2 متعدد القرا5ات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE.APT°22 RUE.IMAM

 ALI.HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YC CALL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم 4 

عما5ة أسمر الطابق األول ، بلوك 

5قم ب 2 ، شا5ع محمد الساد1 

الحي الشتوي - 40000 مراكش 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(2(10(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.09.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

الحصص. مجموع  تفويت  مايلي:.

)00).حصة اجتماعية).من الشركة.

ماكس. ايف  السيد  الى  كول  ا5كو 

الحامل لجواز السفر 5قم. شابونيك 

(1AI6 909

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

 YC».مايلي:.تغيير تسمية الشركة من

..« C CALL».إلى.«CALL

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  5قم. 0:. بند 

.« C CALL».مايلي:.تسمية الشركة

على. ينص  الذي  .:07 5قم. بند 

مايلي:.مجموع الحصص.)00).حصة.

اجتماعية).أصشح لفائدة السيد ايف.

ماكس شابونيك

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .09 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2667.

70(I

N2M CONSEIL-SARL

HAMMITO DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV.HASSAN.I.RUE 5 N 19, 2
 ETAGE.N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 HAMMITO DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مستودع 
5قم 07 اوالد شعيب الحي الصناعي 

سلوا2 62000 الناظو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
21 61

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HAMMITO DISTRIBUTION
-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.

و التصدير
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مستودع.
اوالد شعيب الحي الصناعي. .07 5قم.

سلوا62000.2.الناظو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املزوزي. 5شيد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اوالد لحسن 5قم.29 62000.الناظو5.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

املزوزي. 5شيد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 62000  29 5قم. لحسن  اوالد  حي 

الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.21 61
702I

 MOGADOR.موكادو5 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كريسطال ريجين�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة.

موكادو5 أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
5قم 2 حي باب دكالة شا5ع واد 
املخاز2 الشقة 5قم   بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

كريسطال 5يجين�سي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي شقة 

بالطابق األ5�سي 5قم 8 1-) تجزئة 
الشحيرة الصويرة - 44000 الصويرة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.62 7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .(7 في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

نقل األشخاص.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
االبتدائية بالصويرة بتا5يخ.24.فبراير.

 202.تحت 5قم.02).
70 I

 MOGADOR.موكادو5 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

 tsbt( تسبتي أنتيرناسيونال

( INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

موكادو5 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

5قم 2 حي باب دكالة شا5ع واد 

املخاز2 الشقة 5قم   بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

 tsbt( تسشتي أنتيرناسيونال

INTERNATIONAL ) شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مساكنة.

لدى شركة.«موكادو5 بيزنيس سونطر.

الثاني. بالطابق  بالشقة  الكائن  .»

شا5ع. .410-1 5قم. الشحيرة  تجزئة 

الصويرة. .44000 .- العقشة الصويرة.

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي.

.626 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.07.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«موكادو5. شركة. لدى  «مساكنة 

بالشقة. الكائن  .» سونطر. بيزنيس 

5قم. الشحيرة  تجزئة  الثاني  بالطابق 

.- الصويرة. العقشة  شا5ع  .410-1

44000.الصويرة املغرب».إلى.«املحل.

باملركب. الكائن  .9 5قم. التجا5ي 

يناير. .(( اإلجتماعي ابتسامة ساحة.

 44000 .- .. الصويرة. أزلف  تجزئة 

الصويرة املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتا5يخ.07.فبراير.

 202.تحت 5قم.)0).

704I
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PREMIRA CONSEIL

NFT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR  76

 BEN.AICHA 3EME.ETG.APT
 8 ROCHES.NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
NFT CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  2 شا5ع 
عقشةبن نافع 20170 الدا5 الشيضاء 

-
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17426(
 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 NFT تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

CONSTRUCTION
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي
-.عنوا2 املقر االجتماعي:. 2.شا5ع.
عقشةبن نافع.20170.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.200.000 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
منصف. سهام  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مبروكة.
د5ب بناني الزنقة.5.66قم.1  20280 

الدا5 الشيضاء.املغرب
بو5ا1. سامة  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.حي والء.
إقامة مالك 5قم.7.ط.2.سيدي مومن.

20402.الدا5 الشيضاء.املغرب

الصمد. عشد  غمير  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مجموعة ه. .2 طابق. .(27 5قم. .(70
األلفة.20220.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.السيد)ة).فؤاد وا5حو بصفته)ا).

صابرين. تجزئة  ب:. عنوانه  والكائن 

5قم.9 .سيدي معروف.20280.الدا5.
الشيضاء.املغرب

لواحي. ياسي2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.
92290.فرنسا فرنسا

عشد اللطيف الهوتي. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.
91870.فرنسا فرنسا

زاقا بصفته)ا). كريم  السيد)ة). .-
  4170 فرنسا. ب:. عنوانه  والكائن 

فرنسا فرنسا
السيد)ة).عشد السالم السالوي. .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

90)94.فرنسا فرنسا
-.السيد)ة).محمد زجلي بصفته)ا).
 92100 فرنسا. ب:. عنوانه  والكائن 

فرنسا فرنسا
الرائد. الرحما2  عشد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

91870.فرنسا فرنسا
سلماوي. محسن  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

94270.فرنسا فرنسا
جايرا. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فرنسا.

8)710.فرنسا فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بو5ا1. سامة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 2 ط. .7 5قم. مالك  إقامة  والء. حي 
الدا5 الشيضاء. .20402 سيدي مومن.

املغرب
الصمد. عشد  غمير  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة.70).5قم.27).طابق.2.مجموعة.

الشيضاء. الدا5  .20220 األلفة. ه 
املغرب

-.السيد)ة).فؤاد وا5حو بصفته)ا).

تجزئة. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 

معروف. سيدي  . 9 5قم. صابرين 
20280.الدا5 الشيضاء.املغرب

سلماوي. محسن  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
فرنسا.94270.فرنسا فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.17426(

701I

BOUHAYA CONSEIL

STE F.A.S.A.Y SERVICE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUHAYA CONSEIL
 IMM 78 APPT 02 Z.A.E.QU
 HASSANI.YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA.MAROC
 STE F.A.S.A.Y SERVICE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
اليوسفية والد عمرا2 سيدي بنو5 
سيدي بنو5 10 24 سيدي بنو5 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

4).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
 STE.شركة ذات املسؤولية املحدودة
مشلغ. .F.A.S.A.Y SERVICE-SARL
وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
اليوسفية. طريق  اإلجتماعي  مقرها 
والد عمرا2 سيدي بنو5 سيدي بنو5.
10 24.سيدي بنو5 املغرب نتيجة ل.

:.توقف النشاط التجا5ي..
طريق. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بنو5. سيدي  عمرا2  والد  اليوسفية 
بنو5. سيدي  .24 10 بنو5. سيدي 

املغرب..
و عي2:

السيد)ة).احمد فاسير و عنوانه)ا).
مركز والد عمرا2 سيدي بنو10.5 24 
)ة). كمصفي. املغرب  بنو5  سيدي 

للشركة.
السيد)ة).ايوب فاسير و عنوانه)ا).
مركز والد عمرا2 سيدي بنو10.5 24 
)ة). كمصفي. املغرب  بنو5  سيدي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا5يخ. بنو5  بسيدي  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.86.
706I

FATH ALAARIFINE

 GLOBAL BIO SERVICE sarl(
au (GBS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FATH ALAARIFINE
 N°53 IMM.IFRANE 1 SIDI
 YOUSSEF ، 80000، agadir

maroc
 GLOBAL.BIO.SERVICE.sarl.au(

GBS) شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 69 
شا5ع اخنوش حماد اولحاج اكادير 

80000 اكادير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(20610

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 GLOBAL. BIO. SERVICE. sarl. au(

(GBS
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استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املواد. جميع  شراء. بيع  وتصدير,.
.BIO.الغذائية الطشيعية

 69 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
اكادير. اولحاج  شا5ع اخنوش حماد 

80000.اكادير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بناني بصفته)ا). علي  السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.االندلس شا5ع.  
زنقة.5.7قم.)4.الدا5 الشيضاء.20110 

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بناني بصفته)ا). علي  السيد)ة). .-
االندلس. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
شا5ع. .زنقة.5.7قم.)4.الدا5 الشيضاء.

20110.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(20610

707I

1-اطلس

STE SMI Capital SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

1-اطلس
الطابق االول الحي االدا5ي شا5ع 

الطائف 5قم )4 ، 000 2، بني مالل 
املغرب

STE.SMI.Capital.SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االدا5ي الطابق 

الثالت بني مالل 000 2 بني مالل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 7 1

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

SMI.Capital.SARL

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

العقا5ات

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الطابق. االدا5ي  الحي  العثمانية 

الثالت بني مالل.000 2.بني مالل.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).طا5ق علوي بصفته)ا).
 44 زنقة. .22 والكائن عنوانه ب:.5قم.

بني مالل. .2 000 شا5ع ابن خلدو2.

املغرب
علوي. مروا2  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

بريشا. مونتيسيلو. 2)10. .12 فوانا.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).طا5ق علوي بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.5قم.44.زنقة.

2.شا5ع ابن خلدو000.2 2.بني مالل.

املغرب
علوي. مروا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مونتيسيلو. 2)10  .12 فوانا. شا5ع 

بريشا ايطاليا
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.( 7 1

708I

 MOGADOR.موكادو5 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

دار تغنمين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادو5 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
5قم 2 حي باب دكالة شا5ع واد 

املخاز2 الشقة 5قم   بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

دا5 تغنمي2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنزل 

الكائن بدوا5 تغنمي2 جماعة سيدي 

كاوكي تمنا5 إقليم الصويرة 44000 

الصويرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

6621

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

دا5. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

تغنمي2.

-.غرض الشركة بإيجاز:.)-).مقاول.
 (2 في تدبير وتسيير النزل السياحية-.

تنظيم النزهات والرحالت.
املنزل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الكائن بدوا5 تغنمي2 جماعة سيدي.
 44000 الصويرة. إقليم  تمنا5  كاوكي 

الصويرة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بوجدع. مصطفى  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
تغنمي2 سيدي كاوكي اقليم الصويرة.

44000.الصويرة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بوجدع. مصطفى  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
اقليم. كاوكي  سيدي  تغنمي2  دوا5 

الصويرة.44000.الصويرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.6621
709I

SUD EST CONSEIL

BUTTEREFLY PRINTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble.Dahir.B, Apt 16, Bd

 Hassan.II, Hay.Hassani ، 40130،
Marrakech.maroc
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BUTTEREFLY PRINTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي اقامة 5قم 77) محاميد ) - 
60)40 مراكش املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(01771
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 BUTTEREFLY الوحيد. الشريك 
PRINTING.مشلغ 5أسمالها.00.000) 
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
 (77 5قم. اقامة  السفلي  الطابق 
مراكش املغرب. .40(60  -  ( محاميد.

نتيجة ل.:.تصفية مسشققة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق.
 -  ( 77).محاميد. السفلي اقامة 5قم.

60)40.مراكش املغرب..
و عي2:

و. الكراوي  هشام  السيد)ة).
 210 5قم. ب  .4 سعادة. عنوانه)ا).
املغرب. مراكش  .40(60 املحاميد.

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.62 41).
7(0I

KHEIR-CONSULTING

KHLIFI ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHEIR-CONSULTING
17 شا5ع الد5فوفي عما5ة الدوحي 
الطابق 2 5قم 6 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب
KHLIFI ASSISTANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 شا5ع 

الد5فوفي عما5ة الدوحي الطابق 

االول الشقة 2 وجدة 60000 وجدة 

-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

40611

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

KHLIFI ASSISTANCE

-.غرض الشركة بإيجاز:.االسعاف.

)لنقل املر�سى و املصابي2)

نقل االموات

استيراد و تصدير

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.17.شا5ع.

الد5فوفي عما5ة الدوحي الطابق االول.

الشقة.2.وجدة.60000.وجدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

خليد. اخليفي  السيد)ة). .-

ظهر. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

وجدة. .60000 وجدة. .44 ملحلة 5قم.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

خليد. اخليفي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 60000 وجدة. .44 5قم. ملحلة  ظهر 

وجدة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.40611

7((I

FUTURE CONSEIL

IKIGAI ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
10 زنقة يوسف بن تاشفي2 الطابق 

األول ، 00)26، برشيد املغرب
IKIGAI ADVISORY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي فيال    تجزئة شامة 00)26 
برشيد -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(777 
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 IKIGAI.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

ADVISORY
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستشا5ات اإلدا5ية
والرسالة. اإلستراتيجية  تعريف 

والرؤية والقيم املؤسسية
الشحث عن الفرص والعالقة بي2.
غير. الشركة  ./ املصد5. ./ املستثمر.

املد5جة في الشو5صة.
الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
السفلي فيال.  .تجزئة شامة.00)26 

برشيد.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

نو5الليل. غزال2  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.فيال.   

تجزئة شامة.00)26.برشيد املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

نو5الليل. غزال2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

فيال.  .تجزئة شامة.00)26.برشيد.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(777 

7(2I

CONCILIUM EXPERTISE

HE FONCIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة 5قم ،8) غوتيي الدا5 

الشيضاء ، 20060، الدا5 الشيضاء 

املغرب

HE FONCIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 276 

ش ابن تاشفي2 ط   20000 الدا5 

الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174297

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 HE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

FONCIERE

اقتناء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وتأجير العقا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.5قم.276 

الدا5. .20000 ش ابن تاشفي2 ط.  

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

حسن. الخيلي  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.القطاع.

م 5قم.24.سيتي فاونتي.0)800.أكادير.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.174297

7( I

idaraty

HAMMOUDY ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue.tarik.ibn.ziad.n(105 2eme

 etage.n 3 tanger ، 90000،
tanger.maroc

 HAMMOUDY ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي بني 
و5ياغل )0 الزنقة 40 5قم 04 

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  127

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HAMMOUDY ASSISTANCE
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

AMBULANCE PRIVEE
حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 04 5قم. .40 الزنقة. .0( و5ياغل. بني 

90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عمر. الحمودي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 04 5قم. .40 الزنقة. .0( و5ياغل. بني 

90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

عمر. الحمودي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي بني و5ياغل.)0.الزنقة.5.40قم.04 

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 دجنبر. .28 بتا5يخ.

.(  127
7(4I

FIDUCIAIRE MOLIFID

E-POWER LIXUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B.BUREAU.N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
E-POWER LIXUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
محمد الخامس إقامة األندلس 
ب الطابق األول املكتب 5قم 4) 
العرائش - املوطنة لدى شركة 
 MOLIFID DOMICILIATION

92000 العرائش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
7 97

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

E-POWER LIXUS

.- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

جميع. وتسويق  وتوزيع  استيراد 

والد5اجات. النا5ية  الد5اجات  انواع 

بنصف. غيا5ها  وقطع  الشخا5ية 
الجملة أو التجزئة؛

انواع. جميع  وصيانة  إصالح  .-
الد5اجات والد5اجات الشخا5ية؛

-.الوساطة بشكل عام.؛
-.التصدير و االستيراد؛

االستغالل,. التسيير,. اإلنشاء,. .-

األصول. لجميع  الشراء,. الكراء,.
التجا5ية؛

العمليات. جميع  عموما  و 

التجا5ية,.الصناعية,.املالية,.العقا5ية,.

أو غير العقا5ية التي لها عال قه مشاشرة.

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير.

أهداف الشركة,.و كذلك كل مساهمة.

مشاشرة أو غير مشاشرة تحت أي صفة.
في الشركات التي لها أهداف مماثلة.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

األندلس. إقامة  الخامس  محمد 
 (4 5قم. املكتب  األول  الطابق  ب 
شركة. لدى  املوطنة  .- العرائش.
 MOLIFID DOMICILIATION

92000.العرائش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بنسليم. مهدي  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 92000  69 5قم. الثاني  الحسن 

العرائش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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بنسليم. مهدي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع الحسن الثاني 5قم.69 92000 

العرائش املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.7 97
7(1I

CONSEIL.&.ASSISTANCE.FINANCE

KAD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE.DE.PROVINS 4éme
 ETAGE.N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca.Maroc
KAD INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 
املستشفيات  2010 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1678(7

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 KAD تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

INVEST
-.غرض الشركة بإيجاز:.إنشاء.أو.
حيازة حصة في 5أ1 مال أي شركة.
كا2. مهما  .، مالية. قابضة  كشركة 
بهدف. .، القانوني. شكلها  أو  غرضها 
الحصول على السيطرة أو التأثير على.
صنع القرا5 أو مجرد القيام باستثما5.

مالي.؛.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.6).زنقة.
املستشفيات. 2010.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).ليلى قديري بصفته)ا).
تجزئة. . 7 الدا5. والكائن عنوانه ب:.
إقامة. .2 ) ESC ( ETG.شقة. باشكو.

فاتن.20000.الدا5الشيضاء.املغرب
قديري. سومية  السيد)ة). .-
 221 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 8 شقة. .4 الطابق. غاندي  شا5ع 
املعا5ف.00)20.الدا5الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).ليلى قديري بصفته)ا).
تجزئة. . 7 مسير والكائن عنوانه ب:.
إقامة. .2 ) ESC ( ETG.شقة. باشكو.

فاتن.20000.الدا5الشيضاء.املغرب
قديري. سومية  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 8 4.شقة. 221.شا5ع غاندي الطابق.
املعا5ف.00)20.الدا5الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  يناير. 202. .(0 بتا5يخ.

.1678(7
7(6I

SOFICODEX

ITRI HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFICODEX
)4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، د5ب عمر ، 2 200، الدا5 
الشيضاء املغرب

ITRI HOME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 
5ياض )6 شا5ع اللة ياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني الطابق الثاني 5قم 
)7 - - الدا5الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.20.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ياقوت. اللة  شا5ع  .6( 5ياض. «مركز 

الطابق. املعاني  مصطفى  تقاطع 

الدا5الشيضاء. .- .- .7( 5قم. الثاني 
 2 طابق. .(( «محل 5قم. إلى. املغرب».
و. الصغير  الحسن  شا5ع  .48 عما5ة.
الدا5الشيضاء. .- .- استراسشو5غ. زنقة 

املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860722.
7(7I

 SOCIETE CONSTRUCTION GENERALE ET

D’AMENAGEMENT SCGA

 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE ET

D’AMENAGEMENT SCGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE ET

D’AMENAGEMENT SCGA
 IMM 58 APPT.A3 RUE.OUED

 SEBOU.AGDAL.RABAT ، ،
RABAT MAROC

 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE ET

D’AMENAGEMENT SCGA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 
18 الشقة ا  زنقة واد سشو اكدال 

الرباط - الرباط -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66149
 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

الشركة،. تسمية  .-

اإلقتضاء،. عند  متشوعة 

 SOCIETE تسميتها:. بمختصر 

 CONSTRUCTION GENERALE ET

 D’AMENAGEMENT SCGA
-.غرض الشركة بإيجاز:.-)مقاول.

-2تاجر.-  والشناء. مختلفة  اعمال 

االستيراد والتصدير

عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زنقة واد سشو اكدال. الشقة ا . .18

الرباط.-.الرباط.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

 1.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الكندودي. سفيا2  السيد)ة). .-

 (042 والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

حي النهضة.2.مجموعة املجد الرباط.

0)02).الرباط املغرب

الصشاني. منال  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الطلعة.

6.زنقة الدمام عما5ة. 2.شقة.1.تما5ة.

2000).الرباط املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الكندودي. سفيا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

2.مجموعة املجد. حي النهضة. .(042

الرباط.0)02).الرباط املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(66149

7(8I



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   5088

JNASARTDEC

JNASARTDEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JNASARTDEC
تجزئة البركة زنقة 44 الرقم 6 اهل 

لغالم الشيضاء ،  2060، الدا5 
الشيضاء املغرب

JNASARTDEC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البركة زنقة 44 الرقم 6 اهل لغالم 
الشيضاء  2060 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
174207

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

JNASARTDEC
القطع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
بالليز5.-.الالفتات.-.الديكو5 املعما5ي.
.- اإلعالنية. املنتجات  .- النقش. .-
الخشب. من  كتلة  في  العالمات..
وأي. والزجاج  واملعاد2  والشالستيك 

مادة أخرى.
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
اهل لغالم. .6 الرقم. .44 البركة زنقة.

الشيضاء. 2060.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

5أسمال الشركة:.00.000)

السيد. كالتالي:. مقسم  د5هم،.

بقيمة. حصة  .(.000 .: جناح سعيد.
00).د5هم للحصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).جناح سعيد بصفته)ا).

البركة. تجزئة  ب:. عنوانه  والكائن 

زنقة.44.الرقم.6.اهل لغالم الشيضاء.
 2060.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.174207

7(9I

ISDM CONSULTING

COMASUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM.EL.HAIRACH.NR 351

 AVENUE.MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE.LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب
COMASUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 

78 تجزئة املستقشل شقة 5قم 02 
العيو2 70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

448 (
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
COMASUR

تسويق. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
منتجات الشاي

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 02 5قم. شقة  املستقشل  تجزئة  .78

العيو70000.2.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الكنتاوي. العرابي  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الشافعي 5قم.  .حي القسم العيو2.

70000.العيو2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.448 (

720I

ISDM CONSULTING

 STE JANOUB MAROCAIN
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM.EL.HAIRACH.NR 351

 AVENUE.MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE.LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب
 STE JANOUB MAROCAIN

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي موطن 
بعما5ة الحيرش 5قم )1  محج 
محمد 6 شقة 5قم 01 العيو2 

70000 العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
4484 

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.
JANOUB MAROCAIN SERVICE

-.غرض الشركة بإيجاز:.استقشال.

باملراكز. املر�سى  مواكشة  و  توجيه  و 
االستشفائية,.التغدية الجماعية.

موطن. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بعما5ة الحيرش 5قم.)1 .محج محمد.
 70000 العيو2. .01 5قم. شقة  .6

العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

2.000.000.د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
يوسفي. ابراهيم  السيد)ة). .-
بلوك. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
)0.حي املسيرة وادي زم.10 21.وادي.

زم املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.4484 

72(I

ISDM CONSULTING

KNIBA ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM.EL.HAIRACH.NR 351

 AVENUE.MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE.LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب
KNIBA ENGINEERING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة ) بلوك F 5قم 712 العيو2 

- العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
44841

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 KNIBA ENGINEERING
-.غرض الشركة بإيجاز:.التصميم.

الداخلي والديكو5
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
العيو2. .712 5قم. .F بلوك. .( الوكالة.

-.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

هدي. الصديق  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

العيو2. .0( حي الوحدة. .(0 5قم. .29

70000.العيو2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.44841

722I

ISDM CONSULTING

Ste Areeassil
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM.EL.HAIRACH.NR 351

 AVENUE.MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE.LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب

Ste.Areeassil شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

 H مدينة الوحدة الشطر 2 بلوك
5قم 426 العيو2 70000 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

448  

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 Ste تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

Areeassil
الشناء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وأعمال أخرى
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
مدينة الوحدة الشطر.2.بلوك.H.5قم.

426.العيو70000.2.العيو2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).مريم أشمير بصفته)ا).
الفتح شا5ع. حي  والكائن عنوانه ب:.
 70000 العيو2. .(41 5قم. العقاد 

العيو2 املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.
.448  

72 I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ELKHOLTI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ5بعاء الغرب ، 00 4)، 

سوق األ5بعاء الغرب املغرب
STE ELKHOLTI AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 
الزاوية موالي بوسلهام - سوق 

األ5بعاء الغرب -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

279  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ELKHOLTI AGRI

-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع مواد.

التسييج

دوا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

سوق. .- بوسلهام. موالي  الزاوية 

األ5بعاء.الغرب.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).سمير الخلطي بصفته.

مسير الوحيد والكائن عنوانه ب:.دوا5.

الزاوية موالي بوسلهام.00 4).سوق.

األ5بعاء.الغرب املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الخلطي. سمير  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 (4 00 دوا5 الزاوية موالي بوسلهام.

سوق األ5بعاء.الغرب املغرب
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
279  

724I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE ETTISS FRERES TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ5بعاء الغرب ، 00 4)، 

سوق األ5بعاء الغرب املغرب
 STE ETTISS FRERES TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قيسا5ية 
5شيد 5قم 19 - سوق األ5بعاء الغرب 

-
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

27929
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ETTISS FRERES TRADE
-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلستراد و.

التصدير و األشغال املختلفة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.قيسا5ية.
5شيد 5قم.19.-.سوق األ5بعاء.الغرب.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):
التيس. أيمن  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)مسير).
سوق. .(4 00  227 حي الجديد 5قم.

األ5بعاء.الغرب املغرب

الرياحي. وفاء. السيد)ة). .-

بصفته)مسير شريك).والكائن عنوانه.
 (4 00  227 5قم. الجديد  حي  ب:.

سوق األ5بعاء.الغرب املغرب
التيس. منير  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)شريك).
سوق. .(4 00  227 حي الجديد 5قم.

األ5بعاء.الغرب املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:
التيس بصفته. أيمن  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:.حي الجديد.
األ5بعاء. سوق  .(4 00  227 5قم.

الغرب املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.27929
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AUDINEX SARLAU

 DEFENSE ADVANCED
TECHNOLOGY

شركة املساهمة
تأسيس شركة املساهمة

نوع اإلعال2: تأسيس شركة 
املساهمة 

متشوعة. الشركة  تسمية  .--

تسميتها. بمختصر  االقتضاء. عند 
 DEFENSE ADVANCED

 TECHNOLOGY
الصفة القانونية:.شركة املساهمة.
العرفي). العقد  تسجيل  تا5يخ 
يناير. .(0 في:. اليوم/الشهر/السنة).

 202.بـ.الدا5 الشيضاء.
والتي تحمل الخصائص التالية:

الهدف االجتماعي:.غرض الشركة.
سواء.في املغرب أو في الخا5ج:

وتوزيع. وتجا5ة  وحيازة  إنشاء. .-

وبرامج. البرامج  جميع  وتشغيل 

الكمشيوتر واملعدات املكتبية وأجهزة.
الكمشيوتر واللوازم املكتبية.؛

-.تسويق وتوزيع واستيراد وتصدير.

وتصنيع وتجميع منتجات الكمشيوتر.

والالسلكية. السلكية  واالتصاالت 
والهاتف.؛

جميع. وتركيب  وإنتاج  تجميع  .-
األنظمة اإللكترونية والكهربائية.؛

واملساعدة. والصيانة  التد5يب  .-

الخدمات. جميع  وتقديم  الفنية 

املعلومات. تكنولوجيا  مجاالت  في 
واالتصاالت واملهاتفة.

تنشيط جميع ششكات التوزيع. .-

تكنولوجيا. لجميع منتجات خدمات 

طريق. عن  واالتصاالت  املعلومات 
إقامة الشنوة والشراكة واالمتياز.؛

براءات. جميع  على  الحصول  .-

التجا5ية. والعالمات  االختراع 

ومنحها. والعمليات  والتراخيص 

الشركة. لحساب  وبيعها  واستغاللها 
الحصري.؛

./ )تيا5 قوي. األعمال الكهربائية. .-
تيا5 ضعيف).؛

-.معدات السالمة والحريق.
وإنشاء. )تصميم  الطيرا2. علم  .-
نظام. التحكم  أبراج  وتركيب 
التنبيه. .- الرادا5ات. .- املالحة الجوية.
.- الطائرات بدو2 طيا5. .- واإلشا5ات.
الشنية التحتية التقنية للمطا5 وغيرها.

من املعدات.........)
واألمن. الدفاع  ومعدات  مواد  .-
.، استيرادها. .، تجميعها. .، تصنيعها. .،

تصديرها.،.تسويقها.
عمليات. جميع  .، عام. وبشكل 
املمتلكات التجا5ية واملالية واملنقولة.
وغير املنقولة التي قد تكو2 مرتشطة.
بنشاط. مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
الشركة أو بأي أغراض أخرى مماثلة.

أو ذات صلة..
 000,00   00 الشركـة:. 5أسمال 
000.حصة من. د5هم مقسمة إلى.  
فئة.00,00).د5هم للحصة الواحدة.

الشكل. على  الشركاء. بي2  موزعة 
التالي:

-.السيد 5ضوا2 الضريف الصفة.
  000 حصة. العام  املدير  الرئيس 
حصة من فئة.00,00).د5هم للحصة.
ي. موال  شا5ع  العنوا2  الواحدة 

اد5يس.5.9قم.98.عقا5ات كاليفو5نيا.

السكنية الدا5 الشيضاء..الرمز البريدي.

الشلد. الشيضاء. الدا5  املدينة  .20(10

املغرب..

من. ابتداء. سنة  .99 املدة:.

التأسيس النهائي أي من تا5يخ وضع.

السجل التجا5ي.

إلى. يناير  فاتح  من  املالية:. السنة 

) .ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة.

األولى تبتدئ من تا5يخ التسجيل.

املقر االجتماعي:.سكن شهرزاد.  

5قم. الطابق الخامس،. شا5ع سمية،.

22.بامليرز الدا5 الشيضاء.املغرب

-.املسير:.السيد 5ضوا2 الضريف.

الصفة الرئيس املدير العام حصة.  

د5هم. .(00,00 فئة. حصة من  .000

شا5ع. العنوا2  الواحدة  للحصة 

عقا5ات. .98 5قم. .9 اد5يس. ي  موال 

الشيضاء.. الدا5  السكنية  كاليفو5نيا 

الدا5. املدينة  .20(10 البريدي. الرمز 

الشيضاء.الشلد املغرب..

األسا�سي. النظام  مقتضيات  .-

وتوزيع. االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ5باح:

املالية. السنة  5بح  من  يخصم 

سابقة. خسائر  أي  منه  .
ً
مخصوما

الصندوق. لتكوين  باملائة  خمسة 

في. عليه  املنصوص  االحتياطي 

الصندوق. هذا  يصل  حتى  القانو2 

أ5باح. دفع  يتم  املال.. 5أ1  ُعشر  إلى 

التي. واألماكن  األوقات  في  األسهم 

تحددها الجمعية العامة..

املنصوص. الخاصة  االمتيازات  .-

عليها لكل شخص:

أو. املوافقة  للرئيس  يجوز  ال 

التفويض إلى أي وكيل أو غيرها من.

صالحياته املخولة له كلًيا أو جزئًيا..

التجا5ي. بالسجل  التقييد  تا5يخ 

24/02/202 

التجا5ي:. بالسجل  التقييد  5قم 

17 119

726I
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BRIGHT MANAGEMENT GROUP

VIP PARA
إعال2 متعدد القرا5ات

VIP PARA
مجمع العرفا2 ، غ 9) ، محل 5قم 
07 ، طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب.
VIP PARA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: مجمع 
العرفا2 ، غ 9) ، محل 5قم 07 
، طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.6 017

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.1).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
املوافقة على بيع األسهم:.الخاصة ب.
السيد عمر الد5قوش و السيدة لشنى.

الو5طا�سي إلى السيد عادل أششا5ي
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
من. الشركة  نموذج  تعديل  مايلي:.
إلى. شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات.

الشريك الواحد
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
من. الد5قوش  عمر  السيد  استقالة 
مهامه كمدير للشركة بموجب كتابة.

استقالته بتا5يخ. 02/202/)0.
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
عادل. السيد  الجديد  املدير  تعيي2 

أششا5ي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
املقر5. األسهم  بيع  بعد  .: تحديث.
بتا5يخ. 1/02/202).،.تم تغيير شكل.
املسؤولية. ذات  شركة  من  الشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية. املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الواحد
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
 VIP.اسم الشركة:.تأخذ الشركة اسم
 PARA. Société. A. Responsabilité

Limitée.d’associé.unique

بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

عادل. السيد  أحضر  .: املساهمات.
 100،000.00 أششا5ي للشركة مشلغ.

)مائة ألف).د5هم.
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.
الشركة. مال  5أ1  يشلغ  .: املال. 5أ1 
د5هم. .(100،000.00( ألف. مائة 
سهم. .((000( ألف. إلى  مقسمة  .،
د5هم. .((00( بقيمة مائة. .، متساوية.
للسهم.،.مدفوعة بالكامل ومخصصة.

ل السيد عادل أششا5ي
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 
وصالحيات. واملدة  التعيي2  مايلي:.
ويوظفها. الشركة  سيدير... .: اإلدا5ة.

السيد عادل أششا5ي
باملحكمة. ني  و القان اإليداع  تم 
فبراير. .27 تا5يخ. ب بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.07) .
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CANOCAF SARL

LOVAJJ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 
 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC
LOVAJJ CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي األمل 

الغربية - الد5يوش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(78
 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 أكتوبر.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 LOVAJJ CAR
كراء. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السيا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي األمل.
الغربية.-.الد5يوش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
محمد. العجو5ي  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
مريرات أوالد سالم أمطالسة. 6221 

الد5يوش الناظو5.
أسامة. العجو5ي  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
مريرات أوالد سالم أمطالسة. 6221 

الد5يوش الناظو5.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .(2 بتا5يخ.
.(78

728I

METACOMPTA

TAHWILAT ISSAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
إنشاء.فرع تابع للشركة

METACOMPTA
 N° 37 Pole.Socio-économique

 2ème.Etage.Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

 TAHWILAT ISSAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 
اوالد عي�سى املربوح - 000 4 قلعة 

السراغنة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1247

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 أكتوبر. .0( في. املؤ5خ 

تحت. للشركة  تابع  فرع  إنشاء.

و. .TAHWILAT ISSAM التسمية.

الكائن بالعنوا2 دوا5 السبت جماعة.

اوالد الكر2.-.000 4.قلعة السراغنة.

املغرب و املسير من طرف السيد)ة).
لعوج عصام..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا5يخ.)0 

ما15. 202.تحت 5قم. 202/)9.
729I

 FIDUCIAIRE» STE MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

P&N .COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE» STE.MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب 5قم 2 عما5ة ياسي2 شا5ع 

الحسن الثاني أحداف أز5و ، 
00) 1، أز5و املغرب

P&N .COM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ))) 

النخيل 4 00) 1 أز5و -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(87(

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 P&N بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

.COM
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التغدية. غرض الشركة بإيجاز:. .-

العامة وبيع مواد التجميل بالتقسيط.

املرتشطة. العمليات  جميع  وعموما 
بغرض الشركة واملساهمة في تنميتها
 ((( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

النخيل.4 00) 1.أز5و.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املد5اع. طه  أحمد  السيد)ة). .-
 (2 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
أز5و. .1 (00 أحداف. ميدلت  زنقة 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .21 بتا5يخ.
.(87(

7 0I

FIDUCIAIRE.BALANCE.D’OR.sarlau

ORIENTAL FUEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 1
 RUE.GHANDI 1IER.ETAGE.Appt
N°2 ، 60000، OUJDA.MAROC
ORIENTAL FUEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4  طريق 
العفو حي الربيع - 60000 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 9869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).خليل لزعر.710 

 (.000 أصل. من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد.)ة).صفوا2 لزعر.

بتا5يخ.08.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .27 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2612.

7 (I

FIDUCIAIRE.BALANCE.D’OR.sarlau

ORIENTAL FUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 1

 RUE.GHANDI 1IER.ETAGE.Appt

N°2 ، 60000، OUJDA.MAROC

ORIENTAL FUEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوا2 مقرها االجتماعي 4  طريق 

العفاف حي الربيع - 60000 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 9869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.08.فبراير. 202.تم تحويل.

الشكل القانوني للشركة من.«شركة.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

«شركة ذات املسؤولية. إلى. الوحيد».

املحدودة».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2612.

7 2I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

INGO GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT.N° 10 AVENUE
 MOHAMED.DOUIRI.KENITRA ،

14000، KENITRA.MAROC
INGO GLOBAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 
عمر ابن العاص اقامة اسماعيل 
مكتب 5قم 04 - 4000) القنيطرة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.6 649

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة. العاص  ابن  عمر  زنقة  .47»
 (4000  -  04 اسماعيل مكتب 5قم.
5قم. «املحل  إلى. املغرب». القنيطرة 
زنقة. .(2( 5قم. اليسمي2  اقامة  .60
عمر. وزنقة  الرحما2  عشد  موالي 
املختا5 و زنقة اد5يس االكبر.-.4000) 

القنيطرة املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.27.فبراير.

 202.تحت 5قم.9)941.
7  I

BOUCHTA COMPTA

 JARFI ET BEN« 
 EL OUAZANI

 CONSTRUCTION »J ET B
CONST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE.N° 3 ،
90000، TANGER.MAROC

 JARFI ET BEN EL OUAZANI» 

 CONSTRUCTION «J.ET.B
CONST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 
مسنانة كزناية - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.21((1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. .28 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 JARFI ET BEN EL OUAZANI»
 CONSTRUCTION. «J. ET. B
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .CONST
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5.
طنجة. .90000 .- كزناية. مسنانة 
املغرب نتيجة ل.:.صعوبة في التمويل.

و املنافسة.
دوا5. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طنجة. .90000 .- كزناية. مسنانة 

املغرب..
و عي2:

و. الجرفي  مصطفى  السيد)ة).

االنا5ة. حي مسنانة حومة  عنوانه)ا).

)ة). املغرب كمصفي. طنجة  .90000
للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .06 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.297.

7 4I

AMH CONSEIL SARL-AU

STAR INOXYDABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD.IBN.TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
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STAR INOXYDABLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 276 شا5ع 
ابن تاشفي2 الطابق الثالث الدا5 
الشيضاء 20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1729((

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STAR بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

 INOXYDABLE
-.غرض الشركة بإيجاز:.-)مقاول.

الشناء.املعدني
اللحام. و5شة  -2تشغيل 

بالعمليات اآللية أو الكهربائية
التصليح. و5شة  - تشغيل 

الصناعية
 276 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الثالث. الطابق  تاشفي2  ابن  شا5ع 
الدا5 الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).محمد زهير بصفته)ا).
مدخل. آنا�سي  ب:. عنوانه  والكائن 
الشيضاء. الدا5  البرنو�سي  سيدي  .1

20600.الدا5 الشيضاء.املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.

.1729((
7 1I

AGIN SARL

ALF AL FARAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AGIN SARL
 RUE.RABIA.APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

ALF AL FARAS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بقعة 5قم 
42 املجال الصناعي عي2 الجوهرة 
سيدي بوخلخال تيفلت - 1400) 

تيفلت املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. في. ). املؤ5خ 
املصادقة على.:

سفيا2. )ة). السيد. تفويت 

ميخائيل كنوزي.10.حصة اجتماعية.

من أصل.1.000.حصة لفائدة السيد.

)ة).نو5الدين كنوزي بتا5يخ. ).فبراير.
.202 

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

فبراير. .27 بتا5يخ. بتيفلت  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.)60.

7 6I

AGIN SARL

ALF AL FARAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

AGIN SARL
 RUE.RABIA.APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC
ALF AL FARAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوا2 مقرها االجتماعي بقعة 
5قم 42 املجال الصناعي عي2 

جوهرة تيفلت عي2 الجوهرة سيدي 
بوخلخال - 1400) تيفلت .

تحويل الشكل القانوني للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(469
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تم تحويل.
الشكل القانوني للشركة من.«شركة.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
«شركة ذات املسؤولية. إلى. الوحيد».

املحدودة».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بتيفلت  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.)60.
7 7I

LADICHAUDE

LADICHAUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LADICHAUDE
5قم 2) خالد بن الوليد الطابق 
الثالث 5قم 8 - طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
LADICHAUDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 2) 

خالد بن الوليد الطابق الثالث 5قم 
8 - طنجة - طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 141(

 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

LADICHAUDE

اصالح. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وتركيب الغاليات الصناعية

 (2 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

خالد بن الوليد الطابق الثالث 5قم.

8.-.طنجة.-.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشلة. بن  خولة  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.مجمع. بصفته)ا).

طنجة. .9 5قم. يسرى  اقامة  املجد 

90080.طنجة املغرب

عشلة. بن  العايدي  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.مجمع. بصفته)ا).

طنجة. .9 5قم. يسرى  اقامة  املجد 

90080.طنجة املغرب

-.السيد)ة).مروا2 خييي بصفته)ا).

حي املجد اقامة. والكائن عنوانه ب:.

طنجة. .90080 طنجة. .9 يسرى 5قم.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عشلة. بن  خولة  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  مسير  .( بصفته)ا.

 9 ب:.مجمع املجد اقامة يسرى 5قم.

طنجة.90080.طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.( 141(

7 8I
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STE SKIRIDA FISH

STE SKIRIDA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SKIRIDA FISH
حي الفطيحات شا5ع موالي 

اسماعيل 5قم 9-) ، 000 7، 
الداخلة املغرب

STE SKIRIDA FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الفطيحات شا5ع موالي اسماعيل 
5قم 9-) - الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2404(
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

SKIRIDA FISH
غرض. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشركة في املغرب وفي الخا5ج هو.:.
شراء. األسماك.. بائعي  نشاط 
وتسويق. وتصدير  واستيراد  وبيع 
الشحرية وغيرها. األسماك واملأكوالت 
املبردة. أو  الطازجة  األسماك  من 
.، املعلشة. أو  اململحة  أو  املجمدة  أو 

بالتجزئة أو بالجملة.
املأكوالت. منتجات  تسويق 

الشحرية بكافة أشكالها
تسويق املنتجات الغذائية بكافة.

أشكالها
نقل الشضائع لحساب الغير

.، الغير. نقل األشخاص لحساب 
النقل الخاص الجماعي لألشخاص

املنتجات. تصدير  ./ استيراد.
الغذائية بكافة أشكالها

شكل. بأي  والدولي  املحلي  النقل 
من األشكال

نقل الشضائع والنقل املبرد
أعمال مختلفة

نقل الشضائع واألفراد لنفسه
العمولة. .، العامة. التجا5ة 

والسمسرة.،.تقديم الخدمات
أعمال الشناء

نشاط وكيل الشحن
استيراد و تصدير

والتسوق. .، الطرود. استالم 

.، والتوزيع. .، والرسائل. .، العاجل.
والخدمات اللوجستية

توزيع الشضائع والشضائع
تأجير واستئجا5 جميع املركشات

الشضائع. ينقل  أعمال  5جل 

غير. والطرود  )األمتعة  بالسيا5ات.
املصحوبة)

اغاثة املركشات.
أعمال ينقل أمتعة غير مصحوبة.

نيابة عن أطراف ثالثة
بيع./.شراء.جميع مواد الشناء

والوطني. الدولي  البري  النقل 
والدولي لجميع وجهات الشضائع

والشخصية. الثقيلة  واملعدات 
ووكيل الشحن.

الترانزيت. النقل  عمليات  جميع 
البري والشحري والجوي بكافة أنواعه.
وتخزين. تداول  عمليات  جميع 

جميع املواد الغذائية والشضائع
والجما5ك. بالشاحنات  النقل 

والتخزين.
النقل. خدمات  جميع  تشغيل 

البري للشضائع.
جميع. وتشغيل  وتأجير  شراء.
تسمح. التي  واآلالت  األجهزة  وسائل 
باألنشطة املذكو5ة أعاله أو املتعلقة.

بها.
شراء.االسهم

والوساطة. والسمسرة  العمولة 

واإلد5اك. والد5اسة  والتمثيل 

واالستحواذ على ممتلكات أو مصالح.
في جميع الشركات واملؤسسات

منتجات. جميع  وبيع  شراء.
التنظيف.

النقل العام.
أعمال متنوعة وتقديم خدمات

املأكوالت. منتجات  جميع  تخزين 

الشحرية.
استيراد و تصدير

وتعشئة. وتجميد  ومعالجة  تثمي2 
وحفظ منتجات املأكوالت الشحرية.،

تسويق األسماك الطازجة واملبردة.

وجميع. واملحا5  واملحا5  واملجمدة 

منتجات املأكوالت الشحرية األخرى في.

التجا5ة. والدولية.. الوطنية  األسواق 

من. والتعاقد  والتصدير  واالستيراد 
الشاطن.

الفنادق واإلقامة
استقشال أو إظها5 األنشطة

جميع أنواع األنشطة السياحية
تشغيل وإنشاء.وإدا5ة املعسكرات.

والنزل واملوتيالت والشناغل
تشغيل وإدا5ة مقهى ومطعم

أعمال الشناء.العامة.،.غرق وحفر.
اآلبا5..أعمال الهندسة املدنية واملشاني
وإدا5ة. تشغيل  املقهى  تشغيل 
مطعم..مما5سة جميع أنشطة تقديم.
غرف. وتشغيل  تنظيم  ؛. الطعام.
الحفالت.؛.التنظيم والرسوم املتحركة.
واالحتفاالت. الحفالت  لجميع 
والكوكتيالت. االستقشال  وحفالت 
العائلية. واالحتفاالت  األعرا1  مثل 

واملؤتمرات واملؤتمرات
.، معدات التشغيل اآللي للمكاتب.
تصدير املعدات. ./ وتسويق واستيراد.
وتكنولوجيا. املكتبية  واللوازم 
الهيد5وليكية. املعدات  ؛. املعلومات.
التسويق. وامليكانيكية.. والكهربائية 

واالستيراد والتصدير
الشركة التي تقوم بجميع عمليات.
التطوير أو املعدات أو االستحواذ أو.
اإليجا5 أو االستغالل أو غيرها بهدف.
أو توسيع وحدات اإلقامة أو. إنشاء.
املنتجعات. أو  الفندقية  املجمعات 

السياحية أو التخييم أو الترفيه.؛
أشكاله. بجميع  العقا5ي  التطوير 
،.من خالل االستحواذ أو التشادل أو.
الشيع أو التقسيم أو التقسيم الفرعي.
أو. املشنية  العمرانية  املشاني  لجميع 
األسماء.املشنية.؛.تحقيق بيع وتسويق.
جميع املشاني أو املساكن أو التي سيتم.
بعد. أو  قشل  املخطط  على  بناؤها 

االنتهاء.؛

استيراد. .، عام. بشكل  التجا5ة 

املنتجات. جميع  وتسويق  تصدير  ./

تكو2. أ2  دو2  املصنعة  الغذائية 
القائمة شاملة.

مما5سة جميع األنشطة الز5اعية.

واالستز5اع املائي

التعاقد من الشاطن على أي نشاط.

أو استخدام. العمالة  يتطلب تدخل 

معدات صناعية أو ز5اعية أو تجا5ية

وبيع وتأجير جميع املركشات. شراء.

الصغيرة. الحافالت  ذلك:. في  بما 

والجرا5ات. والشاحنات  والحافالت 

وغيرها

العمليات. جميع  .، عام. وبشكل 

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وتطو5ها.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

اسماعيل. موالي  شا5ع  الفطيحات 
5قم.)-9.-.الداخلة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بنفرزي. سفيا2  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

216.بلوك.24.الحي الصناعي.44000 

الصويرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.2404(

7 9I
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AGIN SARL

ALF AL FARAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGIN SARL
 RUE.RABIA.APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

ALF AL FARAS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 9 

مكتب سلمى 2 الطابق الثالت شا5ع 
محمد الخامس فا1 - 0000  فا1 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«5قم.9.مكتب سلمى.2.الطابق الثالت.
شا5ع محمد الخامس فا1.-.0000  
 42 5قم. «بقعة  إلى. املغرب». فا1 
املجال الصناعي عي2 الجوهرة تيفلت.

- 1400).تيفلت املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بتيفلت  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.)60.
740I

AGIN SARL

ALF AL FARAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بياناتها.:
AGIN SARL

 RUE.RABIA.APT 2 AGDAL (7
 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC
ALF AL FARAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بقعة 5قم 
42 املجال الصناعي عي2 الجوهرة 

تيفلت - 1400) تيفلت املغرب.

إعال2 عن تعيي2 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

مؤ5خ. ).فبراير. 202.تقر5 تعيي2.:

-.السيد)ة).كنوزي نو5الدين.

ذات. «شركة  .ALF ALFARAS و.

والكائن مقرها. املسؤولية املحدودة».

املجال. .42 بقعة 5قم. اإلجتماعي ب:.

الصناعي عي2 الجوهرة تيفلت
عند. التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:.469)

 ALF AL لشركة. جدد  كمسيرين 

.FARAS

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بتيفلت  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.)60.

74(I

LE LEGALISTE

NIAW BOBINAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

LE LEGALISTE
زاوية شا5ع ميسانج و عشد الرحيم 

بوعشيد املكتب 5قم 9 الوازيس ، 

20240، الدا5 الشيضاء املغرب

NIAW BOBINAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي 20 ممر 

شاكيرا حي التيسير ) - 00)26 

برشيد املغرب.

تغيير تسمية الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

( 6 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. فبراير. 202. .06 في. املؤ5خ 

 NIAW» من. الشركة  تسمية  تغيير 

 BENNANI» إلى. .«BOBINAGE

..«BOBINAGE

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.8 2.

742I

LE LEGALISTE

ILGIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
زاوية شا5ع ميسانج و عشد الرحيم 
بوعشيد املكتب 5قم 9 الوازيس ، 
20240، الدا5 الشيضاء املغرب
ILGIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 64 شا5ع 
عشد هللا املديوني، الطابق األول، 
شقة 2 20000 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172  (
 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
ILGIN.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

تاجر أو. غرض الشركة بإيجاز:. .-
وسيط استيراد وتصدير.

اآلالت. اآلالت،. أدوات  تاجر 

أو. الصناعية  املعدات  الكشيرة،.
املقاولة

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.64.شا5ع.

األول،. الطابق  املديوني،. هللا  عشد 
شقة.2 20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الجي2. الشير  ابراهيم  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.7.زنقة.
).تجزئة ا5ين اقامة با5يزيا2 طابق.1 
شقة.5.9اسي20000.2.الدا5 الشيضاء.

املغرب

كشابجيوغلو. جميل  السيد)ة). .-

تركيا. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
- - -

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(1 بتا5يخ.
.172  (

74 I

موثقة

فيرم جيري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
مكنا1 إقامة وليلي )B الطابق 

األول شقة 5قم  2 سيدي سعيد 
 B( طريق الرباط مكنا1 إقامة وليلي
الطابق األول شقة 5قم  2 سيدي 
سعيد طريق الرباط، 0، مكنا1 

املغرب
فيرم جيري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكنا1 
دوا5 ايت احسي2 كروا2 الجنوبية 
جماعة ايت والل 10000 مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1807(
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.9) 
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
فيرم. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

جيري
-.غرض الشركة بإيجاز:.التسيير و.

اإلستغالل الفالحي
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مكنا1. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

الجنوبية. كروا2  احسي2  ايت  دوا5 
جماعة ايت والل.10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
كمال. محمد  بنونة  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مكنا1.
 10000 دوا5 ايت احسي2 ايت والل.

مكنا1 املغرب
5ضا بنونة بصفته)ا). السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.مكنا1 دوا5 ايت.
احسي2 ايت والل عي2 عرمة.10000 

مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .24 بتا5يخ.
.1807(

744I

Khidmat.Attajir

LES TEMPLIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

Khidmat.Attajir
 BIS.RUE.EL.MOUAHIDINE ، 01
52000، ERRACHIDIA.MAROC

LES TEMPLIERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
السياحية طريق كومليمة جماعة 

الخنك الرشيدية - 12024 
الرشيدية الرشيدية.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(0029
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
20.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 LES TEMPLIERS الوحيد. الشريك 
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
املنطقة. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
جماعة. كومليمة  طريق  السياحية 
الخنك الرشيدية.-.12024.الرشيدية.
الشريك. قرا5  .: ل. نتيجة  الرشيدية 

الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة.
جماعة. كومليمة  طريق  السياحية 
الخنك الرشيدية.-.12024.الرشيدية.

الرشيدية..
و عي2:

و. سليماني  5شيد  السيد)ة).
 20 زنقة ابن بطوطة 5قم. عنوانه)ا).
الرشيدية. .12000 االحمر. الواد  حي 

الرشيدية كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
 LES .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

TEMPLIERS.في طو5 التصفية
املنطقة السياحية طريق كومليمة.

جماعة الخنك الرشيدية
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. بالرشيدية  االبتدائية 
ما15. 202.تحت 5قم. 09/202).

741I

EDIAN CONSULTING

RAYANSO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طا5ق بن زياد مكتب 5قم 
  القنيطرة، 4000)، القنيطرة 

املغرب

RAYANSO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 
االندلس حي السالم سال سال - سال 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17(   

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.26.دجنبر.2022.تم تحويل.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

السالم. حي  االندلس  تجزئة  .1» من.

«5قم. إلى. املغرب». سال  .- سال. سال 

الطابق.  1 مد5ج  الشاهية  اقامة  .6

عي2. ششاكو  اد5يس  .2 5قم. السفلي 

.- الدا5الشيضاء. البرجة الدا5الشيضاء.
الدا5الشيضاء.املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.817777.
746I

EDIAN CONSULTING

 CAFE RESTAURANT ILYANA
SOUFIANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طا5ق بن زياد مكتب 5قم 
  القنيطرة، 4000)، القنيطرة 

املغرب
 CAFE RESTAURANT ILYANA

SOUFIANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) شا5ع 
شاطئ املهدية - - القنيطرة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.29 (7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. 01.دجنبر. املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
 CAFE RESTAURANT ILYANA
SOUFIANE.مشلغ 5أسمالها.00.000) 
 ( اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 

القنيطرة. .- .- املهدية. شاطئ  شا5ع 

عدم القد5ة على. .: املغرب نتيجة ل.

مسايرة املنافسة و االستمرا5..

شا5ع. .( و حدد مقر التصفية ب.

-.القنيطرة. .- شاطئ مهدية القنيطرة.

املغرب..

و عي2:

و. بوعالوي  شكير  السيد)ة).
 7 ).عما5ة. عنوانه)ا).5ياض االندلس.

شقة.7).حي الرياض.0000).الرباط.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم.72 94.

747I

NADOFISC SARL

NORD PLACE
إعال2 متعدد القرا5ات

NADOFISC SARL

شا5ع   ما15 زنقة قرطشة عما5ة 

7 شقة 5قم 2 الناضو5 ، 62000، 

الناضو5 املغرب

NORD PLACE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: دوا5 بني 

بويغمر2 الغربية جماعة القروية 

احداد2 و قيادة بني بويفرو5 - 

62672 الناظو5 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.209 (

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.20.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

 200 محمد. برود  السيد  تفويت 

حصة من اصل.000).حصة لفائدة.

كل من السيد برود عصام و السيد.

برود عادل
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قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

الشركة على. تقسيم 5اسمال  اعادة 
النحو التالي:.السيد برود محمد.800 
للحصة،. د5هم  .(00 بقيمة. حصة 
السيد برود عصام.00).حصة بقيمة.
برود. السيد  و  للحصة  د5هم  .(00
د5هم. .(00 00).حصة بقيمة. عادل.

للحصة.
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
عصام. برود  السيد  من  كل  تعيي2 
والسيد برود عادل مسيرين جديدين.

للشركة ملدة غير محدودة.
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تحيي2 النظام االسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

5اسمال الشركة
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

حصص الشركة
على. ينص  الذي  .:(6 5قم. بند 

مايلي:.التسيير
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.24.فبراير.

 202.تحت 5قم.4)14.
748I

EGSM

MAROCAO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة.

EGSM
 RUE.Med.EL.BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME.ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، مراكش 

املغرب
MAROCAO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 

 ELIZABETH الحسن الثاني، إقامة
RENIER ، الطابق الثالث، مكتب 
5قم 7 ، جليز، مراكش 40000 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.((8 4(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 أكتوبر. .2( في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

توطي2 الشركات..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
فبراير. .28 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41422).

749I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسشة واالستشـا5ات.

القـانـونيـة

HOLDING KOUBAA
إعال2 متعدد القرا5ات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسشة 
واالستشـا5ات القـانـونيـة

220 شـا5ع مكـة عمـا5ة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 8 1 العيـو2 ، 

70000، العيـو2 املغـرب
HOLDING KOUBAA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: عمـا5ة 
قـوبـع 5قـم 24) شـا5ع الشهيـد 

بـوشـرايـا الطـابـق األول مكتب 5قـم 
)0 ص. ب: 280 العيـو2 - - العيـو2 

املغـرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0 .دجنبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

مـن. الشركة  مال  5أ1  •5فـــع  مايلي:.

مشلـغ. الـى  د5هـم  .(.000.000,00
00,00 .1  .6 د5هم.

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

قـوبـع. محمـد  السيـد  •تعييـن  مايلي:.

كمسيرييـن. قـوبـع  الـديـن  وجمـال 
للشـركــة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .::07 5قم. بند 

مشلغ. في  الرأسمـال  حدد  مايلي:.

إلى. مقسمة  د5هم  . 6.  1. 00,00
 1  6 .حصة من فئة.00).د5هـم.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .02 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم. 420.

710I

KERMEL GESTION

KERMEL GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KERMEL GESTION

 BD. OUED.SEBOU.RUE 40 N° 2

 1ER.ETAGE.ALIA 2 EL.OULFA ،

20202، CASABLANCA.MAROC

KERMEL GESTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزوبير العما5ة 8)  الشقة  0 

االلفة - - الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.( 01(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

04.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ 5أسمالها. .KERMEL GESTION

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

اإلجتماعي تجزئة الزوبير العما5ة.8)  

الدا5 الشيضاء. .- .- االلفة. الشقة. 0.

املشكر. الحل  .: ل. نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب.)0.شا5ع.

لكوطا سيدي مومن إقامة الياسمي2.

الشيضاء. الدا5  .- .- .(7( ب. الرقم 

املغرب..

و عي2:

السيد)ة).جمال كرمل و عنوانه)ا).

تجزئة الزوبير العما5ة.8) .الشقة. 0 

20220.الدا5 الشيضاء.املغرب. االلفة.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.860880.

71(I

BOURA CONSEILS

MAROC-HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOURA CONSEILS
 RUE.ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI.APPT.N° 3 VN.MEKNES
، 50000، MEKNES.MAROC
MAROC-HOME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 20 د5ب 

الحمام الجديد باب عي�سي مكنا1 - 
10000 مكنا1 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.26 4 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. 20.دجنبر. املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها. مشلغ  .MAROC-HOME
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000
الجديد. الحمام  د5ب  .20 اإلجتماعي.
باب عي�سي مكنا1.-.10000.مكنا1.
املغرب نتيجة ل.:.الركود الذي عرفه.
القطاع السياحي في السنوات األخيرة.

..
6.عما5ة. و حدد مقر التصفية ب.
الغزالي زنقة االسكند5ية الشقة 5قم.
 10000  .املدينة الجديدة مكنا1.-.

مكنا1 املغرب..
و عي2:

و. فقروش  اد5يس  السيد)ة).

عنوانه)ا).5قم.78.د5ب.0).زنقة فا1.

مكنا1. .10000 وسال2. األمل  حي 
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   5098

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(6 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.706).

712I

FIDUCIAIRE.BALANCE.D’OR.sarlau

ORIENTAL FUEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

اعال2 عن تعيي2 مسير جديد 
للشركة 

ORIENTAL.FUEL & DIAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4  طريق 
العفاف حي الربيع - 60000 وجدة 

املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 9869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تعيي2. فبراير. 202. .08 املؤ5خ في.

خليل. السيد  للشركة  جديد  مسير 
لزعر كمسير جديد للشركة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.2612.

71 I

FLASH ECONOMIE

TJ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TJ CONSTRUCTION
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 5أسمالها : 0.000) د5هم
 املقر اإلجتماعي 1  اقامة النخيل 
الطابق الثاني الشقة 9 سيدي 

مومن الدا5 الشيضاء
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

2(912 
بناءا على الجمع العام االستثنائي.
يناير. تا5يخ. 2. في  الشيضاء. بالدا5 

 202.تم تقرير ما يلي
-تصفية الشركة

-تعيي2 السيد طا5ق تواتي جالب.
كمصف للشركة

عنوا2 التصفية.1 .اقامة النخيل.

الطابق الثاني الشقة.9.سيدي مومن.

الدا5 الشيضاء.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 09 في تا5يخ. التجا5ية بالدا5 الشيضاء.

فبراير. 202.تحت 5قم.817929

714I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE

SOUSSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE

SOUSSIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، 5أسمالها 00.000) 

د5هم

املقر الرئيس: طريق سيدي واصل 

– أسفـي

التعريف الضريبي 5قم ))08 0)

التعريف املوحد للمقاولة 5قم 

002(27972000087

التقييد في السجل التجا5ي

املقر. نقل  قرا5  على  بناء. أوال:.

محضر. بموجب  للشركة  الرئيس 

يناير. القرا5 االستثنائي املؤ5خ في. 2.

 202.الصاد5 عن الشريك الوحيد في.

«الشركة العقا5ية السوسية»:

.- طاطا. زنقة  .،10 .: من..

الدا5الشيضاء.

.– واصل. سيدي  طريق  .: إلى.

أسفي.

ثانيا:.تم تقييد الشركة في السجل.

االبتدائية. املحكمة  لدى  التجا5ي 

بأسفي تحت عدد.)67 ).بتا5يخ.24 

كما تم اإليداع بتا5يخ. فبراير. 202.

24.فبراير 202.تحت عدد.410).

للخالصة والتذكير

املسيـر.

711I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

URBAN EYES
إعال2 متعدد القرا5ات

شركة ذات املسؤولية 

 URBAN EYES««املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 

فا1 سيتي سانتر القطعة 5قم 21 

الطابق اال5�سي حي ملعب الخيل 

فا1 - 0000  فا1 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

64871

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:

قرا5 5قم.):.الذي ينص على ما يلي:.

تفويت حصص اجتماعية

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على ما يلي:.

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على ما يلي:.

إقالة مسير

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:

ما. على  ينص  الذي  .:8 5قم. بند 

 100 تفويت السيدة فاتن ز5يق. يلي:.

السيدة. لفائدة  اجتماعية  حصة 

فبراير. .(6 بتا5يخ. القندو�سي  هاجر 

.202 

بند 5قم.):.الذي ينص على ما يلي:.

للشركة. القانوني  الشكل  تم تحويل 

من.«شركة ذات املسؤولية املحدودة.

«.إلى.«شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات الشريك الوحيد»

على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 

هاجر. السيدة  تعيي2  تم  يلي:. ما 

للشركة. وحيدة  كمسيرة  القندو�سي 

السيدة. الثانية  املسيرة  إلقالة  تشعا 

فاتن ز5يق

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم..6426

716I

الهدى لالستشا5ة ش م م

STE 13OR CASH
إعال2 متعدد القرا5ات

الهدى لالستشا5ة ش م م
5قم )7 شقة 9 شا5ع الز5قطوني 
املدينة الجديدة فا1 ، 0000 ، 

فا1 املغرب
STE 13OR.CASH «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم 87 
زنقة ) بالد الشامي سهب الو5د - 

00)0  فا1 املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.70861

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.02.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

تحويل املقر االجتماعي.
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

التشطيب عن فرع الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
العنوا2. الى  االجتماعي  املقر  تحويل 
االتي:.5قم.) .بلوك.).تجزئة اللويزات.

سهب الو5د فا1
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
الكائن. الشركة  فرع  عن  التشطيب 
بالد الشامي سهب. .( زنقة. .87 برقم.

الو5د فا1
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(4 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)8)6.
717I

FOURAP TECHNOLOGIE

FOURAP TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOURAP TECHNOLOGIE
8الشا5ع امام الغزالي مشنى اتينا أ6 ، 

90000، طنجة املغرب
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 FOURAP TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8الشا5ع 
امام الغزالي مشنى اتينا أ6 - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.68841

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. . 0 املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«8الشا5ع امام الغزالي مشنى اتينا أ6 
«مرآب. إلى. طنجة املغرب». .90000  -
اجزناية. منطقة  في  م.ص  5قم. .
 -   - (219 الصناعية قطعة أ5ضية.

90000.طنجة املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.78) .
718I

STE.OUBOUKS.AUDIT.&.CONSEILS

NBR CENTRE NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

 STE.OUBOUKS.AUDIT &
CONSEILS

5قم ) زنقة العابد الفا�سي شا5ع 
ابن الخطيب الشقة   بو5مانة ، 

0060 ، فا1 املغرب
NBR CENTRE NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق عي2 
الشقف 5قم 29 زنقة عشد السالم 
املسطاوي حي االدا5سة - - فا1 

املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 8101

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. يناير. 202. . 0 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».200.000.د5هم».أي من»
عن. د5هم». . 00.000» إلى. د5هم».
أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6424.

719I

FATHI CONSULTING

SERENITE PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATHI CONSULTING

 Florida.Center.Park 2, Boulevard

 Zoulikha.Naciri - Casablanca ،

20000، CASA.MAROC

SERENITE PROMOTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 71 شا5ع 

)) يناير الطابق األول شقة 69) - 

الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1742 1

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.4) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SERENITE PROMOTION

-.غرض الشركة بإيجاز:.•.التطوير.

العقا5ي؛

•.شراء.وبيع وتأجير العقا5ات

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.71.شا5ع.

 -  (69 يناير الطابق األول شقة. .((

الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
 (00.000.00 يشلغ 5أ1 مال الشركة.
إلى. مقسم  د5هم). ألف  )مائة  د5هم.
ألف سهم.)000.).سهم).بمائة د5هم.
)00.00).د5هم).لكل سهم مخصصة.

بالكامل للسيد 5شيد بنجلو2
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بنجلو2. 5شيد  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
املدينة الخضراء. .88 كاليفو5نيا فيال.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
بنجلو2. 5شيد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
املدينة الخضراء. .88 كاليفو5نيا فيال.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.1742 1
760I

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا موثقة

املعمورة إفريقيا سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا 
موثقة

26، زاوية شا5ع فيكتو5 هيكو و زنقة 
القسطنطينية، الطابق االول ، 20، 

الدا5 الشيضاء املغرب
املعمو5ة إفريقيا سرفيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
موالي اسليما2 و عمر بن العاص - - 

القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
0)20.تم تحويل. 0).يونيو. املؤ5خ في.
املقر االجتماعي الحالي للشركة من.«.

زاوية زنقة موالي اسليما2 و عمر بن.

.» إلى. القنيطرة املغرب». .- .- العاص.

زاوية زنقتي موالي عشد العزيز و محمد.
الديو5ي.-.-.القنيطرة املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.)).أبريل.
2)20.تحت 5قم.70)26.

76(I

NEW.C.A.A.T..Sarl.Au

NOLA TEX - نوال طكس
إعال2 متعدد القرا5ات

NEW.C.A.A.T. Sarl.Au
 Av. la.Montagne, Immeuble

 Chakroune.n°14, 3° étage.n°14
، 90040، Tanger.Maroc

نوال طكس - NOLA TEX «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 
الجشل إقامة شقرو2 5قم 4) 

الطابق   - 90040 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(020(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.) .يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
تفويت.100.حصة تجا5ية،.00).د5هم.
للسيد. مملوكة  الواحدة،. للحصة 
 KB826 2 عثما2 لزعر 5قم بطاقته.
لفائدة السيد عشد الكريم برهو2. .،
بتا5يخ. .،KB77(6 .بطاقته 5قم 
 202/)0/0 .و تغيير الشند.)7).و)8) 

من القانو2 األسا�سي
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
لتصشح. الشركة  شكل  تغيير  مايلي:.
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات.
الشريك الوحيد و تغيير الشند.))).من.

القانو2 األسا�سي
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
لزعر. عثما2  السيد  استقالة  قشول 
برهو2. الكريم  عشد  السيد  وتعيي2 
مسير وحيد. .KB77(6 .5قم بطاقته
من.  ((1( الشند. تغيير  و  للشركة 

القانو2 األسا�سي.
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قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

برهو2. الكريم  عشد  السيد  يساهم 
 (00.000 في 5أسمال الشركة بمشلغ.

د5هم
بند 5قم.8:.الذي ينص على مايلي:.
برهو2. الكريم  عشد  السيد  يملك 
000).حصة تجا5ية املكونة لرأسمال.

الشركة.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
ذات. شركة  شكل  الشركة  تتخد 
الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
على. ينص  الذي  .:(1 5قم. بند 
عشد. السيد  الشركة  يسير  مايلي:.
5قم. 5اشد،. مغربي  .، برهو2. الكريم 
بتا5يخ. مزداد  .KB77(6 .بطاقته
الساكن. و  بطنجة،. .01/06/(990
بطنجة أ5ض الدولة زنقة.5.29قم.9) 

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(1 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.))2628.

762I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسشة واالستشـا5ات.

القـانـونيـة

ASSURANCES LAAYOUNE
إعال2 متعدد القرا5ات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسشة 
واالستشـا5ات القـانـونيـة

220 شـا5ع مكـة عمـا5ة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 8 1 العيـو2 ، 

70000، العيـو2 املغـرب
 ASSURANCES LAAYOUNE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شـا5ع 
مـزوا5 5قـم 247 العيـو2 - - العيــو2 

املغـرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. ).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

مـن. القــانـونـي  الشكـل  •تغييــر  مايلي:.

بـالسجـل. املسجـل  طشيعـي  شخـص 

االبتـدائيـة. بـاملحكمـة  التجـا5ي 

  9864 5قــم. تحت  بـالعيـو2 

اسـم. تحت  يستغلـه  كـا2  الـذي 

.«ASSURANCES LAAYOUNE»

5قـم. مـزوا5  شـا5ع  التـالـي:. بـالعنـوا2 

الـى شخـص معنـوي. .، العيـو2. .247

املحـدودة. املسؤولية  ذات  شـركة 

اسـم. تحت  الـواحـد،. املسـاهـم  ذات 

.«ASSURANCES LAAYOUNE»

5أسمـالها.00.000,00).د5هم والكـائن.

العنـوا2. بنفس  االجتمـاعــي  مقرها 

شـا5ع مـزوا5 5قـم.247.العيـو2؛

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

•تعييـن السيـد محمـد االميـن. مايلي:.

ابيهـي كمسيـر وحيـد للشـركـة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 

االميـن. محمـد  السيـد  تعييـن  مايلي:.

ابيهـي كمسيـر وحيـد للشـركـة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(4 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.4042/ 202.

76 I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE C.ASVAPTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شا5ع الحسن الثاني 5قم )8 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité.suta.souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

STE C.ASVAPTRAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 
بو5حمو2 جماعة اوالد ناصر سوق 

السبت - 110 2 سوق السبت 
املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 69
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت. فبراير. 202. .20 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
عشد. زهواني  )ة). السيد. تفويت 
من. اجتماعية  حصة  .1(0 النبي.
السيد. لفائدة  حصة  .(.000 أصل.
 20 الخلفي عشد اللطيف بتا5يخ. )ة).

فبراير. 202.
عشد. زهواني  )ة). السيد. تفويت 
من. اجتماعية  حصة  .4(0 النبي.
أصل.000.).حصة لفائدة السيد.)ة).
محمد خلو بتا5يخ.20.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة.

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
. 4(

764I

STRAVISCO

STE EXPERT HUB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR.APPT.N°1
 IMM.NOUR.VN.MEKNES ،
50050، MEKNES.MAROC

STE EXPERT HUB SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : )) 
زنقة باستو5 اقامة نو5 شقة 5قم ) 
املدينة الجديدة - 10000 مكنا1 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.471 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

شركة. .STE EXPERT HUB SARL

مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.

باستو5. زنقة  .(( اإلجتماعي. مقرها 

املدينة. .( 5قم. شقة  نو5  اقامة 

املغرب. مكنا1  .10000 .- الجديدة.
نتيجة ل لم يتم بدء

النشاط التجا5ي منذ الشداية.
و عي2:

السيد)ة).محمد هدا2 و عنوانه)ا).
 4 شقة. .62 اقامة النعيم. عما5ة باء.
مكنا1. .10000 املحطة م ج. شا5ع 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
)).زنقة. 2022.وفي. ) .دجنبر. بتا5يخ.
باستو5 اقامة نو5 شقة 5قم.).املدينة.

الجديدة.-.10000.مكنا1 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .09 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.646).
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STRAVISCO

STE HELPAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR.APPT.N°1
 IMM.NOUR.VN.MEKNES ،
50050، MEKNES.MAROC
STE HELPAGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 89 
الطابق االول مرجا2 ) الشطر) - 

10000 مكنا1 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4 899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. . ( في. املؤ5خ 

ذات. شركة  .STE HELPAGRI حل.

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

االول. الطابق  .89 5قم. اإلجتماعي 

مرجا2.).الشطر) - 10000.مكنا1.

اي. مزاولة  عدم  ل  نتيجة  املغرب 
نشاط
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تجا5ي منذ عدة سنوات..
و عي2:

قايدي. الرحيم  عشد  السيد)ة).

االول. الطابق  .89 5قم. عنوانه)ا). و 

مكنا1. .10000 الشطر)  .( مرجا2.
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
 89 وفي 5قم. .2022 ) .دجنبر. بتا5يخ.
 - الشطر)  .( مرجا2. االول  الطابق 

10000.مكنا1 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .22 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.744).
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FLASH ECONOMIE

 FURNIT MAKING 
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FURNIT MAKING COMPANY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

االندلس اقامة نوفل طابق   5قم 1 
62000 الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 21(99
 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 FURNIT MAKING COMPANY

-تصنيع. غرض الشركة بإيجاز:. .-
األثاث

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 1 االندلس اقامة نوفل طابق. .5قم.

62000.الناظو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
مجاطي. جمال  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.سكتو5.
 62000 بوعرك. .78 بلوك. مسعود 

الناظو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. . 0 بتا5يخ.
. 21(99

767I

KHOUYI BADIA

 STE FRERE IMALLAOUY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكنا1 ، 10000، مكنا1 املغرب

 STE FRERE IMALLAOUY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 41 
ال منصو95 دكا2 5قم 0) 10010 

مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

184  

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 FRERE IMALLAOUY SARL
-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.

العقا5ي.
إقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 (0 5قم. دكا2  منصو95. ال  .41

10010.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
العالوي. هشام  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.بتجزئة.
 10026 مجاط. .4 4 5قم. البريد 

مكنا1 املغرب
العالوي. اد5يس  السيد)ة). .-
عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 10000 املنصو45  .(4 شقة. .4 .1

مكنا1 املغرب
العالوي. عالل  السيد)ة). .-
عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الف.21.شقة. ).املنصو5.  10000 

مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.184  

768I

العيو2 استشا5ات

LAHBIB NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

حل شركة

العيو2 استشا5ات

5قم )  شا5ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو2 املغرب

LAHBIB NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الفيدا 

شا5ع شهداء 5قم )6 - - العيو2 

املغرب .

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 8( (

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

09.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

 LAHBIB NEGOCE.الشريك الوحيد

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الفيدا.

العيو2. .- .- .6( 5قم. شهداء. شا5ع 

املغرب نتيجة ل.:.الشركة لم تقم باي.

نشاط..

و حدد مقر التصفية ب حي الفيدا.

 70000  -  6( 5قم. شهداء. شا5ع 

العيو2 املغرب...

و عي2:

و. املغراوي  حسن  السيد)ة).

 21 5قم. افغنستا2  شا5ع  عنوانه)ا).

 70000 العيو2. االسماعيلية  حي 

العيو2 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(1 االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.4047.

769I
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العيو2 استشا5ات

AUTEMAPOSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العيو2 استشا5ات

5قم )  شا5ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو2 املغرب

AUTEMAPOSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شا5ع شكيب ا5سال2 5قم 20 - - 

العيو2 املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 27 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

7).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .AUTEMAPOSA

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

شكيب. شا5ع  الفتح  حي  اإلجتماعي 

املغرب. العيو2  .- .- .20 5قم. ا5سال2 

نتيجة ل.:.الشركة لم تقم باي نشاط.

.

و حدد مقر التصفية ب حي الفتح.

 -  20 5قم. ا5سال2  شكيب  شا5ع 

70000.العيو2 املغرب..

و عي2:

و. الشوداني  زينب  السيد)ة).

شا5ع. .II السعديي2. حي  عنوانه)ا).

املغرب. كلميم  .8(000  46 5قم. .06

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بالعيو2 بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم.42)4.

770I

LA MAGIE DE LA TERRE

LA MAGIE DE LA TERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAGIE DE LA TERRE

 BUREAU 28 4EME.ETAGE.BUR

 SAFAE AV MY RACHID RTE

 SEFROU.FES ، 30000، FES

MAROC

LA MAGIE DE LA TERRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 

28 الطابق4 مكاتب الصفاء شا5ع 

موالي 5شيد طريق صفرو فا1 - 

0000  فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

70(01

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو2. .202( أكتوبر. .(2

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA .: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

.MAGIE DE LA TERRE

لوازم. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

املكتب‘التغدية العامة و التداول.

عنوا2 املقر االجتماعي.:.مكتب.28 

الطابق4.مكاتب الصفاء.شا5ع موالي.
  0000 .- 5شيد طريق صفرو فا1.

فا1 املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (00.000 مشلغ 5أسمال الشركة:.

د5هم،.مقسم كالتالي:

 (.000 .: منصف. سهام  السيدة 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

السيدة سهام منصف عنوانه)ا).

الطابق.   .(0 29زنقة تطوا2 الشقة.

اطلس فا0000.1 .فا1 املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ياسمي2 أكرين عنوانه)ا).

عما5ة و تجزئة أفق بنسودة. .2 شقة.

فا0000.1 .فا1 املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

نونبر. .04 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

)202.تحت 5قم.4874.

77(I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

OUSSATOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شا5ع محمد الخامس 5قم 4) 

الطابق االول الشقة 2 قصشة تادلة 

، 14  2، قصشة تادلة املغرب

OUSSATOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي تداوت 

أغشالة - 012 2 القصيشة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.20 1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5 حل. .2022 يونيو. .20 املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

مشلغ. .OUSSATOU الشريك الوحيد.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

أغشالة. تداوت  مقرها اإلجتماعي حي 

القصيشة املغرب نتيجة ل. .2 012  -

أنشطة. لجميع  الكامل  التشطيب  .:

الشركة..

و حدد مقر التصفية ب حي تداوت.

أغشالة.-.012 2.القصيشة املغرب..

و عي2:
و. اصالح  توفيق  السيد)ة).
 2 012 تيزي نسلي اغشالة. عنوانه)ا).
)ة). كمصفي. املغرب  القصيشة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
حي. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

تداوت اغشالة القصيشة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. تادلة  بقصشة  االبتدائية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.86).
772I

LAMAF SARL

DEADLY AUTO MOBILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAMAF SARL
 BD.MED.DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE.BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
DEADLY AUTO MOBILE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : وفاق ) 
طريق ))) 5قم   - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
. 1049

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. املؤ5خ في. ).دجنبر.

شركة. .DEADLY AUTO MOBILE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي وفاق.
))).5قم.  - 60000.وجدة. ).طريق.

املغرب نتيجة لغياب النشاط.
و عي2:

السيد)ة).محمد مزوز و عنوانه)ا).

دو2 5قم. حي الحسني الوفاق ب. 2.

)ة). كمصفي. املغرب  وجدة  .60000
للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

حي. وفي  .2022 نونبر. . 0 بتا5يخ.

.- 5قم. دو2  ب. 2. الوفاق  الحسني 
60000.وجدة املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .24 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.2421.

77 I

LAMAF SARL

 TROCADERO RESSORT
PARK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

خفض 5أسمال الشركة

LAMAF SARL
 BD.MED.DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE.BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 TROCADERO RESSORT PARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 89 شا5ع 
محمد الخامس الطابق الرابع 5قم 

8 - 60000 وجدة املغرب.
خفض 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2769(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. .2022 دجنبر. .28 في. املؤ5خ 

بمشلغ. الشركة  5أسمال  خفض 

من. أي  د5هم». .8.000.000» قد5ه.
«9.000.000.د5هم».إلى.«000.000.) 
عدد. تخفيض  .: طريق. عن  د5هم».

األسهم.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .0( بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.400.
774I

MOORE CASABLANCA

إريا كابطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN.OFFICE.OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

إ5يا كابطال شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
سمية اقامة 82 ، الطابق الثاني 

، شقة 5قم 04 حي النخيل - الدا5 
الشيضاء 20200 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17064(

 27 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
إ5يا. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

كابطال
-.غرض الشركة بإيجاز:.-.مجلس.

اإلدا5ة.
للشركات. الخدمات  تقديم  .-

واملؤسسات.
التي. القابضة  الشركات  نشاط  .-
إدا5ة. أو  طرح  في  عنها  نيابة  تعمل 
األو5اق املالية األو5اق املالية أو تداول.

األو5اق املالية أو مراقشة الشركات.؛
املال. 5أ1  في  املشا5كة  .-

واالستثما5.
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الثاني. الطابق  .، .82 اقامة. سمية 
الدا5. .- حي النخيل. .04 شقة 5قم. .،

الشيضاء.20200.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ا5حيميني. الزوبير  السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
سمية،.عما5ة.82،.الطابق.2،.5قم.04 
 20000 الدا5 الشيضاء. .- حي النخيل.

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ا5حيميني. الزوبير  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
.،2 الطابق. .،82 عما5ة. شا5ع سمية،.
الدا5 الشيضاء. .- حي النخيل. .04 5قم.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 0.

.17064(

771I

MOORE CASABLANCA

« M2H « م 2 ه
إعال2 متعدد القرا5ات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN.OFFICE.OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

م 2 ه « M2H « «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزءة 
مايسا2 الفرع 702 املنطقة 

الصناعية والد صالح بوسكو5ة - 
20000 الدا5 الشيضاء املغرب .

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 1112 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.06.فبراير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

مايلي:.زيادة 5أ1 املال عن طريق دمج.
 (20.000 من. ليزداد  االحتياطيات 

د5هم إلى.100.000.د5هم.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

األسا�سي. النظام  ومراجعة  تحديث 
للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

.، نقًدا. املساهمات  الشركاء. يقدم 
وهم:.السيد هشام لحشابي.200.000 
ممثلة. فا5ماهولد  وشركة  .، د5هم.
د5هم. .(10.000 بالسيد حسن زيات.
وشركة فا5كو لالستشا5ات والتد5يب.
زيات. اللطيف  عشد  بالسيد  ممثلة 
مجموعه. ما  أي  .، د5هم. .(10.000

100.000.د5هم
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تم تحديد 5أ1 املال بمشلغ خمسمائة.
إلى خمسة آالف. ألف د5هم مقسم 
.، للسهم. د5هم  مائة  بقيمة  سهم 
بالكامل. ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
عند االكتتاب ومخصص على النحو.
 2000 لحشابي. هشام  السيد  التالي:.
،.شركة فا5ماهولد التي يمثلها. سهم.
.، سهم. .(100 زيات. حسن  السيد 
والتد5يب. لالستشا5ات  فا5كو  شركة 
زيات. اللطيف  عشد  بالسيد  ممثلة 

100).سهم.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 81847.

776I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER TAFILALET
إعال2 متعدد القرا5ات

UPSILON CONSULTING
زاوية شا5ع عمر الخيام و شا5ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الطابق الرابع، 
شقة 5قم 20 ، 20210، الدا5 

الشيضاء املغرب
 DESERT TIMBER TAFILALET
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زاوية 
شا5ع عمر الخيام و شا5ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الطابق الرابع، 
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شقة 5قم 8) - 20000 الدا5الشيضاء 
املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.401(8(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. ).يناير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
 Kassandra, مايلي:.استقالة السيدة.
 Catherine,. Bélina. PEYRATAUD

من منصبها كمسيرة
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
 Oliver. Alexander السيد. تعيي2 

HANKE.كمسير جديد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

التسيير
على. ينص  الذي  .:(4 5قم. بند 

مايلي:.صالحيات التسيير
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.9)8188.
777I

MOORE CASABLANCA

»PHARMAHOLD« فارماهولد
إعال2 متعدد القرا5ات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN.OFFICE.OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 «PHARMAHOLD» فا5ماهولد
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة امام 

الحرمي2 شا5ع يعقوب املنصو5 - 
70 20 الدا5 الشيضاء املغرب .

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.22218
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.27.أكتوبر.2022
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

تحويل. الوحيد  الشريك  قر5  مايلي:.

فا5ماهولد. للشركة  املقرالجتماعي 

من. .PHAMAHOLD SARL AU

العنوا2:.زنقة اإلمام الحرمي2،.شا5ع.

الشيضاء،. الدا5  املنصو5  يعقوب 

ميسا2،. تجزئة  التالي:. العنوا2  الى 

أوالد. الصناعية  املنطقة  .،70( فرع.
صالح،.بوسكو5ة.-.الدا5 الشيضاء.

على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 

قر5 الشريك الوحيد مراجعة. مايلي:.

وتحديثه. للشركة  األسا�سي  النظام 

التي. التغييرات  في ذلك جميع  بما  .،

األسا�سي. النظام  على  إجراؤها  تم 

للشركة حتى اآل2.،.من خالل اعتماد.

النظام األسا�سي الجديد بالكامل كما.
هو ُملحق بهذا املحضر.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  .:4 5قم. بند 

يقع املقرالجتماعي للشركة في. مايلي:.

املنطقة. .،70( فرع. ميسا2،. تجزئة 

بوسكو5ة. .، صالح. أوالد  الصناعية 

ويمكن نقله إلى أي. الدا5 الشيضاء. .-

بقرا5. املدينة  نفس  في  آخر  مكا2 

بسيط من اإلدا5ة،.وإلى أي مكا2 آخر.

بقرا5. أو  الوحيد  الشريك  قرا5  بعد 
جماعي استثنائي من الشركاء.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.)81847.
778I

fidact

STE TRANS BNI HSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fidact
5قم 22 بلوك E حي السالم ، 
4200)، سيدي سلما2 املغرب

STE TRANS BNI HSAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 9) بلوك 
2) حي بام - 4200) سيدي سليما2 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.(7(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. املؤ5خ في. 2.دجنبر.

شركة. .STE TRANS BNI HSAN

مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

 (2 بلوك. .(9 اإلجتماعي. مقرها 

سليما2. سيدي  .(4200 .- بام. حي 

املغرب نتيجة لتشطيب على السجل.

التجا5ي.

و عي2:

و. الطاهري  جواد  السيد)ة).

5قم. .2 تجزئةاملحمدية. عنوانه)ا).

املغرب. سيدي سليما2  .(4200  94

كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ. 2.دجنبر.2022.وفي.9).بلوك.

2).حي بام.-.4200).سيدي سليما2.

املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما2 بتا5يخ. 0 

فبراير. 202.تحت 5قم. 7/202).

779I

MOORE CASABLANCA

»Studassist « ستوداسيست
إعال2 متعدد القرا5ات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN.OFFICE.OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

 «Studassist » ستوداسيست

«شركة املساهمة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي بالطو 

اكسطونسيو2  ) زنقة 5اميي - - 

الدا5 الشيضاء املغرب .

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.42(21 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 2.دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

5أ1. زيادة  الوحيد  املساهم  يقر5 
 740.000,00 بمشلغ. الشركة  مال 
.، د5هم. ألف). وأ5بعو2  )سشعمائة 
)ثالثمائة. . 00.000,00 من. لينتقل 
ألف).د5هم التي تعتبر قيمتها الحالية.
)مليو2 وأ5بعو2. .(.040.000.00 الى.
 7.400 بإنشاء. وذلك  د5هم  ألف)..
)سشعة آالف وأ5بعمائة).سهم جديد.
لكل. د5هم  )مائة). .(00,00 بقيمة.
تصد5 بقيمتها االسمية وتدفع. .، منها.
سيتم استيعاب هذه. ..

ً
بالكامل نقدا

مع حقوق توزيع. .، األسهم الجديدة.

تماًما مع. .، األ5باح اعتشا5ًا من اليوم.

لجميع. وتخضع  القديمة  األسهم 
أحكام النظام األسا�سي للشركة.

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة علي. الوحيد  الشريك  يقر5 
 MAHG .» شركة م ا ه ج هولدينج.
جديد. كشريك  .» .HOLDING
.، د5هم. .200.000,00 برأسمال.
شا5ع. .19 في. ويقع مقرها االجتماعي 
الحادي عشر. الطابق  .، الز5قطوني.
5قم.2 .،.الدا5 الشيضاء.،.املسجلة في.
السجل التجا5ي للدا5 الشيضاء.تحت.
السيد. .- ويمثلها:. .، .161(4( 5قم.
السيدة هاجر. .- مهدي مجاتي علمي.
وبالنظر إلى. على ذلك،. وبناًء. غرا1..
 MAHG لشركة. االكتتاب  استما5ة 
 YBZ شركة. و  .HOLDING S.A.R.L
تنص. التي  .،HOLDING S.A.R.L
آالف. )سشعة  اكتتاب7.400. على 
واملوافقة. جديد  سهم  وأ5بعمائة).
هذا. مشلغ  لدفع  عليها  الصريحة 
)سشعمائة. .7.400 أي. االكتتاب،.
وأ5بعي2 ألف د5هم)..يالحظ املساهم.
الجديدة. األسهم  أ2 جميع  الوحيد:.
مكتتشة بالكامل بما في ذلك:.-.1.096 
وتسعو2). وستة  آالف  )خمسة 
 MAHG لشركة. مخصصة  .

ً
سهما

HOLDING S.A.R.L.؛-.04 2.)ألفا2.

مخصصة. سهم  وأ5بعة). وثالثمائة 

لشركة.YBZ HOLDING S.A.R.L...أ2.
 MAHG HOLDING S.A.R.L شركة.
قد دفعت نقًدا مشلغ اشتراكها الشالغ.
وتسعة. )خمسمائة  .109.600,00
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شركة. أ2  ؛. د5هم. وستمائة). آالف 

قد. .YBZ HOLDING S.A.R.L

الشالغ. اشتراكها  مشلغ  نقًدا  دفعت 

ألف. وثالثو2  )مائتا2  .2 0.400,00

وأ5بعمائة).د5هم.؛ونتيجة لذلك.،.تتم.

زيادة 5أ1 املال بشكل نهائي وزيادة.
5أ1 مال الشركة إلى.040.000,00.) 
)مليو2 وأ5بعي2 ألف).د5هم.،.مقسمة.
)عشرة آالف وأ5بعمائة). .(0.400 إلى.
د5هم. )مائة). .(00,00 بقيمة. سهم 

لكل منها.
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
يقر5 املساهم الوحيد تنسيق الغرض.
املؤس�سي للشركة وتعديل املادة.«2».
.، لذلك. وفًقا  األسا�سي  النظام  من 
والتي سيتم صياغتها على النحو التالي:.
غرض الشركة الغرض من. .:2 املادة.
الشركة بشكل مشاشر أو غير مشاشر.
سواء.في املغرب أو في الخا5ج:.-.النصح.
الدعم. .- للطالب. والتوجيه  والدعم 
والتحضير. والتوجيه  األكاديمي 
الكبرى. باملدا15  القشول  المتحانات 
-.دعم التثبيت واملساعدة اإلدا5ية في.
الخا5ج.-.تطوير األنشطة الالمنهجية.
-.جميع العمليات والخدمات املتعلقة.
.، أعم. وبشكل  الرئي�سي.. بالغرض 
جميع املعامالت الصناعية أو املالية.
مشاشر. بشكل  املتعلقة  العقا5ية  أو 
أو غير مشاشر بغرض الشركة أو التي.

يحتمل أ2 تعزز مصالحها.
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
تا5يخ. تعديل  الوحيد  املساهم  يقر5 
.، املالية. للسنة  واإلغالق  االفتتاح 
 ( ،.أي من. واملدة تقابل سنة واحدة.
يوليو من العام التالي.. . ( غشت إلى.
تشدأ السنة املالية. .، بشكل استثنائي.
وتنتهي في. .2022 نونبر. .( الحالية في.
نتيجة للقرا5 أعاله. يوليو. 202.. . (
من النظام. .«21 «املادة. تم تعديل. .،

األسا�سي على النحو التالي:
قرا5 5قم.1:.الذي ينص على مايلي:.
يقر5 املساهم الوحيد تعيي2 أعضاء.
محدودة:. غير  ولفترة  إدا5ة  مجلس 
؛.السيدة. السيد مهدي مجاتي علمي.
الشركة. 5ئيس  يتمتع  غرا1.. هاجر 
بأوسع. للشركة  العامو2  واملد5اء.

جميع. في  للتصرف  الصالحيات 

الظروف نيابة عن الشركة.،.في حدود.

غرضها املؤس�سي ومع مراعاة أحكام.
اتفاقية املساهمي2.

على. ينص  الذي  .:6 5قم. قرا5 
 MAHG لدخول. نتيجة  مايلي:.
مال. 5أ1  في  .HOLDING S.A.R.L
الوحيد. املساهم  يالحظ  .، الشركة.
انتقال الشكل القانوني للشركة من.
شركة االسهم املبسطة ذات الشريك.
االسهم. شركة  إلى  .(SASU( الواحد.
املبسطة.)S.A.S).وبالتالي.،.يتم اتخاذ.
القرا5ات التالية في إطا5شركة االسهم.
تحديث. يقر5املساهمو2  املبسطة..
وإصالحه. للشركة  األسا�سي  النظام 
األسا�سي. النظام  واعتماد  بالكامل 
املحدث واملعدل الذي يظهر في ملحق.

هذا العقد.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
5أ1. زيادة  الوحيد  املساهم  يقر5 
 740.000,00 بمشلغ. الشركة  مال 
.، د5هم. ألف). وأ5بعو2  )سشعمائة 
)ثالثمائة. . 00.000,00 من. لينتقل 
ألف).د5هم التي تعتبر قيمتها الحالية.
)مليو2 وأ5بعو2. .(.040.000.00 الى.
 7.400 بإنشاء. وذلك  د5هم  ألف)..
)سشعة آالف وأ5بعمائة).سهم جديد.
لكل. د5هم  )مائة). .(00,00 بقيمة.
تصد5 بقيمتها االسمية وتدفع. .، منها.
سيتم استيعاب هذه. ..

ً
بالكامل نقدا

مع حقوق توزيع. .، األسهم الجديدة.

تماًما مع. .، األ5باح اعتشا5ًا من اليوم.

لجميع. وتخضع  القديمة  األسهم 
أحكام النظام األسا�سي للشركة.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

املوافقة علي. الوحيد  الشريك  يقر5 
 MAHG .» شركة م ا ه ج هولدينج.
جديد. كشريك  .» .HOLDING
.، د5هم. .200.000,00 برأسمال.
شا5ع. .19 في. ويقع مقرها االجتماعي 
الحادي عشر. الطابق  .، الز5قطوني.
5قم.2 .،.الدا5 الشيضاء.،.املسجلة في.
السجل التجا5ي للدا5 الشيضاء.تحت.
السيد. .- ويمثلها:. .، .161(4( 5قم.

السيدة هاجر. .- مهدي مجاتي علمي.

وبالنظر إلى. على ذلك،. وبناًء. غرا1..
 MAHG لشركة. االكتتاب  استما5ة 
 YBZ شركة. و  .HOLDING S.A.R.L
تنص. التي  .،HOLDING S.A.R.L
آالف. )سشعة  اكتتاب7.400. على 
واملوافقة. جديد  سهم  وأ5بعمائة).
هذا. مشلغ  لدفع  عليها  الصريحة 
)سشعمائة. .7.400 أي. االكتتاب،.
وأ5بعي2 ألف د5هم)..يالحظ املساهم.
الجديدة. األسهم  أ2 جميع  الوحيد:.
مكتتشة بالكامل بما في ذلك:.-.1.096 
وتسعو2). وستة  آالف  )خمسة 
 MAHG لشركة. مخصصة  .

ً
سهما

HOLDING S.A.R.L.؛-.04 2.)ألفا2.

مخصصة. سهم  وأ5بعة). وثالثمائة 

لشركة.YBZ HOLDING S.A.R.L...أ2.
 MAHG HOLDING S.A.R.L شركة.
قد دفعت نقًدا مشلغ اشتراكها الشالغ.
وتسعة. )خمسمائة  .109.600,00
شركة. أ2  ؛. د5هم. وستمائة). آالف 
قد. .YBZ HOLDING S.A.R.L
الشالغ. اشتراكها  مشلغ  نقًدا  دفعت 
ألف. وثالثو2  )مائتا2  .2 0.400,00
وأ5بعمائة).د5هم.؛ونتيجة لذلك.،.تتم.
زيادة 5أ1 املال بشكل نهائي وزيادة.
5أ1 مال الشركة إلى.040.000,00.) 
)مليو2 وأ5بعي2 ألف).د5هم.،.مقسمة.
)عشرة آالف وأ5بعمائة). .(0.400 إلى.
د5هم. )مائة). .(00,00 بقيمة. سهم 

لكل منها.
بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
يقر5 املساهم الوحيد تنسيق الغرض.
املؤس�سي للشركة وتعديل املادة.«2».
.، لذلك. وفًقا  األسا�سي  النظام  من 
والتي سيتم صياغتها على النحو التالي:.
غرض الشركة الغرض من. .:2 املادة.
الشركة بشكل مشاشر أو غير مشاشر.
سواء.في املغرب أو في الخا5ج:.-.النصح.
الدعم. .- للطالب. والتوجيه  والدعم 
والتحضير. والتوجيه  األكاديمي 
الكبرى. باملدا15  القشول  المتحانات 
-.دعم التثبيت واملساعدة اإلدا5ية في.
الخا5ج.-.تطوير األنشطة الالمنهجية.
-.جميع العمليات والخدمات املتعلقة.
.، أعم. وبشكل  الرئي�سي.. بالغرض 

جميع املعامالت الصناعية أو املالية.

مشاشر. بشكل  املتعلقة  العقا5ية  أو 

أو غير مشاشر بغرض الشركة أو التي.

يحتمل أ2 تعزز مصالحها.

بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تا5يخ. تعديل  الوحيد  املساهم  يقر5 

.، املالية. للسنة  واإلغالق  االفتتاح 

 ( ،.أي من. واملدة تقابل سنة واحدة.

يوليو من العام التالي.. . ( غشت إلى.

تشدأ السنة املالية. .، بشكل استثنائي.

وتنتهي في. .2022 نونبر. .( الحالية في.

نتيجة للقرا5 أعاله. يوليو. 202.. . (

من النظام. .«21 «املادة. تم تعديل. .،

األسا�سي على النحو التالي:

بند 5قم.1:.الذي ينص على مايلي:.

يقر5 املساهم الوحيد تعيي2 أعضاء.

محدودة:. غير  ولفترة  إدا5ة  مجلس 

؛.السيدة. السيد مهدي مجاتي علمي.

الشركة. 5ئيس  يتمتع  غرا1.. هاجر 

بأوسع. للشركة  العامو2  واملد5اء.

جميع. في  للتصرف  الصالحيات 

الظروف نيابة عن الشركة.،.في حدود.

غرضها املؤس�سي ومع مراعاة أحكام.

اتفاقية املساهمي2.

على. ينص  الذي  .:6 5قم. بند 

 MAHG لدخول. نتيجة  مايلي:.

مال. 5أ1  في  .HOLDING S.A.R.L

الوحيد. املساهم  يالحظ  .، الشركة.

انتقال الشكل القانوني للشركة من.

شركة االسهم املبسطة ذات الشريك.

االسهم. شركة  إلى  .(SASU( الواحد.

املبسطة.)S.A.S).وبالتالي.،.يتم اتخاذ.

القرا5ات التالية في إطا5شركة االسهم.

تحديث. يقر5املساهمو2  املبسطة..

وإصالحه. للشركة  األسا�سي  النظام 

األسا�سي. النظام  واعتماد  بالكامل 

املحدث واملعدل الذي يظهر في ملحق.

هذا العقد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. 2  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.818472.

780I
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expertiz.partners

ABGHID TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

expertiz.partners
املكتب 5قم 2 الكائن بالطابق االول 

للعما5ة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 

ملول ، 80000، ايت ملول املغرب

ABGHID TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 
5قم 02 بالطابق السفلي بتجزئة 
تيسير 5قم العما5ة 41 ايت ملول 

- ايت ملول -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 48

 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ABGHID TRANS

نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األفراد نيابة عن اآلخرين

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

بتجزئة. السفلي  بالطابق  .02 5قم.

.- ملول. ايت  .41 العما5ة. 5قم  تيسير 

ايت ملول.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):. 202

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بابا. الزهراء. فاطمة  السيد)ة). .-

بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.

حي 5ابحة زنقة مراكش 5قم.00 .اوالد.

تايمة.80000.اوالد تايمة املغرب

زعوف. 5شيد  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  شريك  بصفته)ا).

ايت ملول. .41 تجزئة تيسير 5قم. ب:.
80000.ايت ملول املغرب

مروا2. أسامة  السيد)ة). .-

والكائن. شريك  و  مدير  بصفته)ا).

5قم. .( اقامة برباح بلوك. عنوانه ب:.

شا5ع الحسن الثاني حي الزهو5. . 2
 80000 انزكا2. الجهادية  الدشيرة 

انزكا2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
مروا2. أسامة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع. . 2 5قم. .( بلوك. برباح  اقامة 
الدشيرة. الزهو5  حي  الثاني  الحسن 
انزكا2. .80000 انزكا2. الجهادية 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

. 48
78(I

QUALICIA CONSULTING

 PETROL DISTRIBUTION
MEKNES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمي2 الطابق التاني 5قم 4) 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكنا1. ، 10000، 
مكنا1 املغرب

 PETROL DISTRIBUTION
MEKNES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 64 شا5ع 
عشد هللا املديوني الطابق ) الشقة 

2 الدا5 الشيضاء 20000 الدا5 
الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1726(7

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 PETROL DISTRIBUTION

MEKNES SARL
-.غرض الشركة بإيجاز:.•.الوقود.
أو الوقود السائل والزيوت الصناعية.

والشحوم والكحول
•.محطة خدمة السيا5ات.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.64.شا5ع.
عشد هللا املديوني الطابق.).الشقة.2 
الدا5 الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عمر. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
خديجة. اقامة  الفا�سي  عالل  شا5ع 
 10000 مكنا1. ج  م  .(( شقة. .2

مكنا1 املغرب
خالد. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
محمد. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

عمر. الركراكي  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

خديجة. اقامة  الفا�سي  عالل  شا5ع 
 10000 مكنا1. ج  م  .(( شقة. .2

مكنا1 املغرب
خالد. الركراكي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.1726(7

782I

QUALICIA CONSULTING

 MEJJAT RESTAURATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمي2 الطابق التاني 5قم 4) 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكنا1. ، 10000، 
مكنا1 املغرب

 MEJJAT RESTAURATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 64 شا5ع 
عشد هللا املديوني الطابق ) الشقة 

2 الدا5 الشيضاء 20000 الدا5 
الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1726(9

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
MEJJAT RESTAURATION SARL

ممو2. .• غرض الشركة بإيجاز:. .-
حفالت

املؤتمرات. أحداث  تنظيم  .•
والندوات أو أي حدث منهي آخر.
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-.عنوا2 املقر االجتماعي:.64.شا5ع.
عشد هللا املديوني الطابق.).الشقة.2 
الدا5 الشيضاء.20000.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عمر. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
خديجة. اقامة  الفا�سي  عالل  شا5ع 
 10000 مكنا1. ج  م  .(( شقة. .2

مكنا1 املغرب
خالد. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
عثما2. الركراكي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).شريك والكائن عنوانه ب:.
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
عمر. الركراكي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
خديجة. اقامة  الفا�سي  عالل  شا5ع 
 10000 مكنا1. ج  م  .(( شقة. .2

مكنا1 املغرب
خالد. الركراكي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الفقيه القري السعادة. زنقة  .( 5قم.

مكنا10000.1.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.1726(9

78 I

fiduciaire.al.aze

GROUPE MESSYOUY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire.al.aze
 VILLE.NOUVELLE ، 50000،

MEKNES MAROC
GROUPE MESSYOUY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة أ 2) 
5قم 1 املنصو5 ) مكنا1 10000 

مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
18 29

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
أبريل.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GROUPE MESSYOUY
-.غرض الشركة بإيجاز:.املتجا5ة

التصدير و االستراد
مستلزمات الصيدلة

عما5ة أ. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
2).5قم.1.املنصو5.).مكنا10000.1 

مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.)سنة):.99
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).سناء.مرا�سي بصفته)ا).
مسير والكائن عنوانه ب:.تجزئة جليل.
سليما2. سيدي  .09 5قم. التازي 

4200).سيدي سليما2 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).سناء.مرا�سي بصفته)ا).

مسير والكائن عنوانه ب:.تجزئة جليل.

سليما2. سيدي  .09 5قم. التازي 
4200).سيدي سليما2 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.
.18 29

784I

SOUGTANI GESTION CONSEIL

EASYSALE CENTER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EASY SALE CENTER
شا5ع محمد الـخامس إقامة دنيا 
5قم 27A طنجـة بمكتب املراسلة 

«مغرب تنسيق» )2 شا5ع الـمتنشـي، 
90020، طنجة الـمغرب

 EASYSALE CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 AV. وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 Mohamed.V.Résidence.Dounia

- N° 27A 90020 TANGER
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1 1 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

EASYSALE CENTER
مركز. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
 CALL» الهاتفية. اإلتصاالت 

«CENTER
 AV. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 Mohamed.V.Résidence.Dounia

- N°.27A.90020.TANGER

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

الشركة. مال  5أ1  :حدد  املال. 5أ1 

آالف. )عشرة  د5هم. .(0.000,00 إلى.

حصة. .(00 إلى. مقسم  د5هم)،.

.( )مائة د5هم. د5هم. .(00,00 بقيمة.

السيد. .: موزعة كالتالي. لكل واحدة،.

وياسي2. حصة  .80 الوافي. 5ضوا2 
الوافي.20.حصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الوافي. ياسي2  السيد)ة). .-
 2 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 Prince.Héritier.Appt..4.TANGER

90020 TANGER PAYS
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الوافي. 5ضوا2  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 Avenue. Prince. Héritier  2 ب:.
 Appt.4 TANGER 90020 TANGER

 MAROC
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.( 1 1 
781I

FIDERSER

 STE TRANS ACHRAF
SERAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY.ESSALAM

 ، 14200، SIDI.SLIMANE
MAROC
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 STE TRANS ACHRAF SERAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الغما5يي2 زنقة 10 5قم 64 - 4200) 
سيدي سليما2 املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2749
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
2022.تقر5 حل. 22.دجنبر. املؤ5خ في.
 STE.شركة ذات املسؤولية املحدودة
مشلغ. .TRANS ACHRAF SERAGE
وعنوا2. د5هم  .40.000 5أسمالها.
مقرها اإلجتماعي حي الغما5يي2 زنقة.
5.10قم.64 - 4200).سيدي سليما2.
املغرب نتيجة ل.:.االحتكا5 واملنافسة.

حي. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الغما5يي2 زنقة.5.10قم.64 - 4200) 

سيدي سليما2 املغرب..
و عي2:

و. احمد  اخضر  السيد)ة).

ادواغر. 5ا�سي  اوالد  دوا5  عنوانه)ا).

سيدي. .(4200 القصيشية. بهت 
سليما2 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
مصطفى. لحرش  السيد)ة).
بنفيش. اوالد  دوا5  عنوانه)ا). و 
سليما2. سيدي  .(4200 القصيشية.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما2 بتا5يخ.20 

يناير. 202.تحت 5قم. 01/202.
786I

FISCALEX MAROC

 LE GRIZZLY LUXE
LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL.MASJID.I 5EME.ETAGE.APP
 29 GUELIZ.MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH.MAROC
 LE GRIZZLY LUXE LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مراكش 
املدينة سيدي ميمو2 د5ب سيدي 

مشا5ك 5قم 11 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  7 1

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

GRIZZLY LUXE LOCATION
دا5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الضيافة
مراكش. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
سيدي. د5ب  ميمو2  سيدي  املدينة 

مشا5ك 5قم.11 40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).فيرونيك كيما ميشيل.
عنوانه. والكائن  بصفته)ا). بيسيىتي 

ب:.مراكش.40000.مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).فيرونيك كيما ميشيل.

والكائن. مسير  بصفته)ا). بيسيىتي 

مراكش. .40000 مراكش. عنوانه ب:.

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.(  7 1

787I

UPSILON CONSULTING

SUN TELECOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء.فرع تابع للشركة

UPSILON CONSULTING

زاوية شا5ع عمر الخيام و شا5ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الطابق الرابع، 

شقة 5قم 20 ، 20210، الدا5 

الشيضاء املغرب

SUN TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Sacré.Cœur.III, داكا5 السنغال -

Villa.n° 9915 وعنوا2 مقرها 

اإلجتماعي 

إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

172117

الشركة. مسير  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.20.يناير. 202.تقر5 إنشاء.

فرع تابع للشركة تحت التسمية

 SUN SOFTWARE SERVICES 

زنقة. .49 بالعنوا2. الكائن  و 

أحمد بركات الطابق السفلي 5قم.  

الشيضاء. الدا5  .20000 .- املعا5يف.

املغرب

 GUEYE.و املسير من طرف ال�سي.

Babacarد.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202. 

788I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

AMJAD INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES.IBN.SINA 1 IMM.A 8 APPT

 9 VN.BP 7215 VN.MEKNES،

50000، MEKNES.MAROC

AMJAD INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 4  

شا5ع 5قم 2 تجزئة أم الربيع برج 

موالي عمر 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

18211

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

AMJAD INFO

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وصيانة أجهزة الكمشيوتر.
  4 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.

برج. الربيع  أم  تجزئة  .2 5قم. شا5ع 

موالي عمر.10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 20.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.200.حصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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الرشيد. امجد  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

ج. م  .6 شقة. .8 عما5ة. .( سينا. ابن 
10000.مكنا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الرشيد. امجد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

اقامة ابن سينا.).عما5ة.8.شقة.6.م.
ج.10000.مكنا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. ).
.18211

789I

LAMAF SARL

 STE IMPORT- EXPORT
MOUMEN I E M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

LAMAF SARL
 BD.MED.DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE.BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE.IMPORT- EXPORT

MOUMEN I E M شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4 شا5ع 

احمد مختا5ي تجزئة نجد ) سيدي 
يحي - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 8927
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل. يناير. 202. .24 املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 STE IMPORT- الوحيد. الشريك 
مشلغ. .EXPORT MOUMEN I E M
وعنوا2. د5هم  .10.000 5أسمالها.
احمد. شا5ع  .4 اإلجتماعي. مقرها 

يحي. سيدي  .( نجد. تجزئة  مختا5ي 

.: ل. نتيجة  املغرب  وجدة  .60000  -
غياب النشاط.

شا5ع. .4 و حدد مقر التصفية ب.

).سيدي. احمد مختا5ي تجزئة نجد.
يحي وجدة.-.60000.وجدة املغرب..

و عي2:
و. مومن  الرحيم  عشد  السيد)ة).
مختا5ي. احمد  شا5ع  .4 عنوانه)ا).
 60000 يحي. سيدي  .( نجد. تجزئة 

وجدة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
4.شا5ع. .: الوثائق املتعلقة بالتصفية.
).سيدي. احمد مختا5ي تجزئة نجد.

يحي وجدة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2600.
790I

HLZCONSULTING

MENARA PET FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HLZCONSULTING
 boulevard.Almozdalifa

 immeuble.Riad.Nawal.G 1er
 étage.A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech.Maroc
MENARA PET FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : متجر 

5قم7 بلوك D2 اقامة اطل�سي مجمع 
يوسف بن تاشفي2 شا5ع األميرماي 
عشد اهللا - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.((2 2 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5. .2022 دجنبر. . 0 في. املؤ5خ 
شركة. .MENARA PET FOOD حل.
مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
بلوك. 5قم7. متجر  اإلجتماعي  مقرها 

يوسف. مجمع  اطل�سي  اقامة  .D2

عشد. األميرماي  شا5ع  تاشفي2  بن 

40000.مراكش املغرب نتيجة. اهللا.-.

وضريشة. السلع  تمن  في  اللزيادة 
االستيراد.
و عي2:

السيد)ة).يونس زاهيد و عنوانه)ا).

مدخل. سيتي  كولف  5يستيجيا 
 40000  2 شقة. .(88 جادعما5ة.
مراكش املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

متجر. وفي  .2022 دجنبر. . 0 بتا5يخ.

D2.اقامة اطل�سي مجمع. 5قم7.بلوك.

األميرماي. تاشفي2 شا5ع  بن  يوسف 
عشد اهللا.-.-.مراكش املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.8) 2.

79(I

AMGHAR CONSULTING

MULTI TRAN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
AMGHAR CONSULTING

شا5ع محمد الزفزاف إقامة صوفيا 
5قم 89) الطابق السفلي سيدي 

مومن الدا5 الشيضاء ، 20640، الدا5 
الشيضاء املغرب

MULTI TRAN MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الز5قطوني الزنقة عزيز بالل الطابق 
الخامس 5قم )) - 20000 الدا5 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.292611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ. .MULTI TRAN MAROC

وعنوا2. د5هم  .99.000 5أسمالها.

الز5قطوني. شا5ع  اإلجتماعي  مقرها 

الخامس. الطابق  بالل  عزيز  الزنقة 

الشيضاء. الدا5  .20000  -  (( 5قم.

املغرب نتيجة ل.:.حل الشركة.

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الز5قطوني الزنقة عزيز بالل الطابق.

الدا5. .20000  -  (( 5قم. الخامس 
الشيضاء.املغرب..

و عي2:
و. العثماني  احمد  السيد)ة).
عنوانه)ا).دوا5 عشاد الحرش دا5 بوعزة.
الشيضاء. الدا5  .20000 النواصر.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 0 817.

792I

nadorligneconsulting

أسبرو 73
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضو5 ، 62000، الناضو5 املغرب
أسبرو  7 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االنا5ة 5قم 04) سلوا2 الناظو5 

62000 الناظو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
21 71

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.أسبرو.

7 
-.غرض الشركة بإيجاز:.-استيراد.

قطع غيا5 السيا5ات املستعملة
-استيراد و تصدير
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تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الناظو5. سلوا2  .(04 5قم. االنا5ة 
62000.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).حميد وعلي بصفته)ا).
االنا5ة. تجزئة  ب:. عنوانه  والكائن 
 62000 الناظو5. سلوا2  .227( 5قم.

الناظو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
-.أسبرو. 7.«شركة ذات مسؤولية.
الوحيد». الشريك  ذات  محدودة 
اإلجتماعي. مقرها  والكائن  بصفتها 
سلوا2. .(04 5قم. االنا5ة  تجزئة  ب:.
املغرب. الناظو5  .62000 الناظو5.
5قم السجل التجا5ي عند االقتضاء:.

71 21.املمثل الدائم:.حميد وعلي.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
.21 71

79 I

CABINET FICOR

IMPERIAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FICOR
2) زنقة األقحوا2 إقامة النا1 

بوسجو5 ، 20200، الدا5 الشيضاء 
املغرب

IMPERIAL INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كلم 9200 
طريق الرباط القديم عي2 السشع - 

20200 الدا5 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.670(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 دجنبر. في. 2. املؤ5خ 
املصادقة على.:

ابراهيم كشاش. )ة). تفويت السيد.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .600

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .1.000
حسن كشاش بتا5يخ. 2.دجنبر.2022.
ِكشاش. ابراهيم. )ة). تفويت السيد.
أصل. من  اجتماعية  حصة  .600
)ة). السيد. لفائدة  حصة  .1.000
بتا5يخ. 2  كشاش  الزهرة  فاطمة 

دجنبر.2022.
ابراهيم كشاش. )ة). تفويت السيد.
أصل. من  اجتماعية  حصة  .600
1.000.حصة لفائدة السيد.)ة).ايوب.

كشاش بتا5يخ. 2.دجنبر.2022.
ابراهيم كشاش. )ة). تفويت السيد.
أصل. من  اجتماعية  حصة  .600
)ة). السيد. لفائدة  حصة  .1.000
دجنبر. بتا5يخ. 2. كشاش  سعدية 

.2022
ابراهيم كشاش. )ة). تفويت السيد.
أصل. من  اجتماعية  حصة  .600
1.000.حصة لفائدة السيد.)ة).سا5ة.

كشاش بتا5يخ. 2.دجنبر.2022.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 (6 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.819086.
794I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE WHITEBOX
MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة.

FIDUCIAIRE MALIKI

شا5ع املسجد 5قم 20 الطابق االول 
الشقة ) الرشيدية ص ب 88) ، 

12000، الرشيدية املغرب
 SOCIETE WHITEBOX MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي )  حي 
بوصوف الرشيدية - - الرشيدية 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(4947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. 0.يناير. 202.تمت إضافة.

إلى نشاط الشركة. التالية  األنشطة 
الحالي.:

مكتب د5اسات.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
بتا5يخ. 2  بالرشيدية  االبتدائية 
فبراير. 202.تحت 5قم. 00/202).
791I

AA CONSULTING S.A.R.L

PHARMIS
شركة املساهمة

5فع 5أسمال الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
4) ، شا5ع با5يس الطابق الثاني 5قم 
22 ، 20000، الدا5 الشيضاء املغرب

PHARMIS شركة املساهمة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4 )، ممر 
ميموزا عي2 السشع - 20190 الدا5 

الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.44417(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. .2022 دجنبر. .0( في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

من. أي  د5هم». .(0.000.000»
«CAPITAL.د5هم».إلى.«90.000.000 
تقديم حصص. .: عن طريق. د5هم».

نقدية أو عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.814761.
796I

CANOCAF SARL

SERVID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 
 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC
SERVID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهناء - الد5يوش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(8 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SERVID
-.غرض الشركة بإيجاز:.)/محطة.
مطعم. و  2/مقهى  السيا5ات. خدمة 
/4  /فندق. /االستيراد و التصدير.

الفحص التقني للعربات.
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الهناء.-.الد5يوش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الخالق. عشد  هوشو  السيد)ة). .-
طريق. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تاويمة.2 62000.الناظو5 املغرب
العجو5ي. أسامة  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
أمطالسة. سالم  أوالد  امريرات 

 6221.الد5يوش املغرب



5111 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

العجو5ي. محمد  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

أمطالسة. سالم  أوالد  امريرات 
 6221.الد5يوش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الخالق. عشد  هوشو  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. .6221  2 تاويمة. طريق 
املغرب

العجو5ي. أسامة  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

أمطالسة. سالم  أوالد  امريرات  دوا5 
 6221.الد5يوش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 أكتوبر. .20 بتا5يخ.
.(8 

797I

STE AGEFICO SARL

HERMANOS VIP CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2) شا5ع عمر الخيام الطابق الثاني 

5قم 4 ، 90000، طنجة املغرب
HERMANOS VIP CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اسيا 9) مدشر عزيب حاج قدو5 

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 140 
 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HERMANOS VIP CAR

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
السيا5ات بدو2 سائق

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

قدو5. حاج  عزيب  مدشر  .(9 اسيا.
90000.طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الدخي�سي. فيصل  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 90000  ( حسنية زنقة العراق 5قم.

طنجة املغرب
الدخي�سي. فهد  السيد)ة). .-
فال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 90000  (22 فلو5ي شا5ع انفا 5قم.

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
احالم. الشوعناني  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 ( العراق 5قم. حي حسنية زنقة  ب:.

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.( 140 
798I

SOCIETE ASEAST ALLIANCE SARL AU

 SOCIETE ASEAST ALLIANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE ASEAST ALLIANCE
SARL AU

تجزئة مجيدة ) زنقة املحطة تازة ، 
10000، تازة املغرب

 SOCIETE ASEAST ALLIANCE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مجيدة ) زنقة املحطة تازة 10000 
تازة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

6891
 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 SOCIETE ASEAST ALLIANCE

SARL AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

املختلفة
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 10000 زنقة املحطة تازة. .( مجيدة.

تازة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).صليلح انس بصفته)ا).
 8 جناح. 5قم. 2. والكائن عنوانه ب:.
مكنا1. .10000 مكنا1. قرطشة 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيد)ة).صليلح انس بصفته)ا).
5قم. 2  ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
 10000 مكنا1. قرطشة  .8 جناح.

مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.6891
799I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ALAR SERVICES
إعال2 متعدد القرا5ات

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا5ع 
طانطا2 وشا5ع لشنا2 لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
ALAR SERVICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة 
الز5قطوني عما5ة2  شقة 29 - 

90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.((9627

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.20.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 
مايلي:.تحويل جميع حصص الشركة.

لصالح السيد أمقا5 5ضوا2
على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 
مايلي:.تحويل شكل الشركة إلى شركة.
شريك. مع  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد
على. ينص  الذي  5قم. 0:. قرا5 
مهام مسيرين السابقي2. إنهاء. مايلي:.
أمقا5. السيد  مسيرجديد  تعيي2 

5ضوا2
على. ينص  الذي  .:04 5قم. قرا5 
 ALAR.».مايلي:.تغيير اسم الشركة إلى

» SERVICES SARL AU
على. ينص  الذي  .:01 5قم. قرا5 
مايلي:.تغيير غرض الشركة إلى:.تاجر.

وسيط ألعمال الشناء.املتنوعة
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على. ينص  الذي  .:06 5قم. قرا5 

الخدمات. أنواع  جميع  مايلي:.
والخدمات املهنية

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

):.الذي ينص على. بند 5قم الشند.

مايلي:.تحويل شكل الشركة إلى شركة.

شريك. مع  محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد

2:.الذي ينص على. بند 5قم الشند.

مايلي:.تغيير غرض الشركة إلى:.تاجر.

وسيط ألعمال الشناء.املتنوعة و جميع.
أنواع الخدمات والخدمات املهنية

بند 5قم الشند. :.الذي ينص على.
 ALAR.».مايلي:.تغيير اسم الشركة إلى

» SERVICES SARL AU
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .28 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.47) .و.12) .

800I

ARKOS

MOKAK BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE.ERAC.BD.MED 6
 IMM.D1 N°8 LA.GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

MOKAK BTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شا5ع 
مر1 سلطا2 الطابق ) شقة   

20100 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 667

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
MOKAK BTP

مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
متخصص في قطاع الشناء.و األشغال
 26 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع مر1 سلطا2 الطابق.).شقة.  

20100.الدا5 الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
سكاك. محمد  السيد)ة). .-
إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
5ضا عما5ة.04.شقة.41.شا5ع املسيرة.
الدا5. .20100 الجديدة. الخضراء.

الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
سكاك. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
41.شا5ع. 04.شقة. إقامة 5ضا عما5ة.
 20100 الجديدة. الخضراء. املسيرة 

الدا5 الشيضاء.املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 667
80(I

مكتب الد5اسات القانونية والجشائية

 MEGA COMPETENCES
GROUP PRIVEE باختصار

MCGP
إعال2 متعدد القرا5ات

مكتب الد5اسات القانونية 
والجشائية

 6، شا5ع الكو5نيش العما5ة ب 
الطابق 1 ، 20000، الدا5 الشيضاء 

املغرب
 MEGA COMPETENCES GROUP
PRIVEE باختصاMCGP5 «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 17 

شا5ع عشد املومن حي املستشفيات 
إقامة الهادي مدخل أ - 20000 

الدا5الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(60481

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في. 2.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:(- 5قم. قرا5 
التجا5ية. تغييرالعالمة  مايلي:.
 ECOLE SUPERIEURE .» لتصشح:.
 DE MANAGEMENT ET DE
 COMMUNICATION. PRIVEE. «

.«.ESMC
قرا5 5قم.-2:.الذي ينص على مايلي:.

حيي2 القانو2 االسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.-):.الذي ينص على مايلي:.

تغيير العالمة التجا5ية
بند 5قم.-2:.الذي ينص على مايلي:.

حيي2 القانو2 االسا�سي للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.9)8602.
802I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

HEALTHIEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI
44) زنقة محمد سميحة إقامة 
جوهرة محمد سميحة الطابق 
6 الرقم 1  الشيضاء ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
HEALTHIEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 44) زنقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الرقم 1  الشيضاء 

- الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 19(

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HEALTHIEST SARL

توزيع. .* غرض الشركة بإيجاز:. .-

املنتجات الغذائية.

املنتجات. وتغليف  إنتاج  .*

الغذائية.

*.االستيراد والتصدير،

 (44 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
جوهرة. إقامة  سميحة  محمد  زنقة 

  1 الرقم. .6 محمد سميحة الطابق.

الشيضاء.-.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

سكراني. صفاء. السيد)ة). .-

شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

التمسية. .17( الششاب زنقة. 5.0قم.

ايت ملول.80000.ايت ملول املغرب

التشاعي. هيثم  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الفالح زنقة.5.02قم.06.الدا5 الشيضاء.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

سكراني. صفاء. السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 17( 5قم. زنقة. 0. الششاب  شا5ع 
ايت. .80000 ملول. ايت  التمسية 

ملول املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.17 19(
80 I

ARKOS

MORUE 12
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE.ERAC.BD.MED 6
 IMM.D1 N°8 LA.GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

MORUE 12 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شا5ع 
مر1 سلطا2 الطابق ) شقة   

20100 الدا5 الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 661

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MORUE (2
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ات
 26 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع مر1 سلطا2 الطابق.).شقة.  

20100.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الخدالي. محمد  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الجديدة. الجديدة  وسط  .(26

24000.الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الخدالي. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
املغرب.20100.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.17 661

804I

conseil.comptabilité.courtage

ازنزارين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

conseil.comptabilité.courtage
4) حي ازها5ي االلفة الدا5 الشيضاء 

، 00)20، الدا5 الشيضاء املغرب
ازنزا5ين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 2   

شا5ع ابراهيم الرداني الطابق   5قم 
2) املعا5ف الدا5 الشيضاء الدا5 
الشيضاء 00)20 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.1277(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. .2022 نونبر. .09 املؤ5خ في.

املسؤولية. ذات  شركة  ازنزا5ين 
 (2.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
الطابق. الرداني  ابراهيم  شا5ع  .  2
الشيضاء. الدا5  املعا5ف  .(2 5قم. . 
00)20.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.

املغرب نتيجة السشاب متعددة.
و عي2:

لحلو و عنوانه)ا). سناء. السيد)ة).
 ( شا5ع غاندي اقامة القصر عما5ة.
شقة.)).حي الراحة الشيضاء.00)20 
)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
بتا5يخ.09.نونبر.2022.وفي.2  .شا5ع.
 (2 5قم. الطابق. . الرداني  ابراهيم 
املعا5ف الدا5 الشيضاء.الدا5 الشيضاء.

00)20.الدا5 الشيضاء.املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.812681.

801I

CADES SARL

NB TECH SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD.ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE.N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NB TECH SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني طابق 2 5قم 6 4)200 

الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 611

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 NB تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

TECH SOLUTIONS
البرمجة. غرض الشركة بإيجاز:. .-
تكنولوجيا. وأنشطة  واالستشا5ات 

املعلومات األخرى
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.46.شا5ع.
 200(4  6 5قم. .2 طابق. الز5قطوني 

الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
السيد)ة).سلوى خديجة سهيم. .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
موالي عشد هللا زنقة. 5.22قم.1.عي2.

الشق.00)20.الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.17 611

806I

SOCOGESE

JARDIN D›EVEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCOGESE
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شا5ع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب

JARDIN D’EVEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  2 شا5ع 

انوال إقامة فلو5ي )) مكتب 5قم 4 

ميموزا - 4000) القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6 42(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم تحويل. يناير. 202. .(8 املؤ5خ في.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

فلو5ي. إقامة  انوال  شا5ع  .2 » من.

 (4000 .- ميموزا. .4 مكتب 5قم. .((

القنيطرة املغرب».إلى.«الحوزية بلوك.

م 5قم.7. - 4000).القنيطرة املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.94474/ 202.

807I

YATEK.AUDIT.&.CONSEIL.SARL.AU

RAK TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK.AUDIT & CONSEIL.SARL

AU

مساكنة في عما5ة 04) 5قم   تجزئة 

ايكيد5 2 الرويضات مراكش مراكش 

-

 RAK.TRADING & SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مساكنة 

في عما5ة 04) 5قم   تجزئة ايكيد5 2 

الرويضات مراكش مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  78 

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 RAK تسميتها:. بمختصر  االقتضاء،.

TRADING.&.SERVICES

-تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

موزع ملواد الشناء.

الكهرباء. أعمال  في  -مقاول 

والسشاكة

-.استيراد

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مساكنة.
في عما5ة.04).5قم. .تجزئة ايكيد2.5 

الرويضات مراكش مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

احسا2. السيد)ة). مسيرة-.

والكائن. بصفتها). اقريقز  بنبراهيم 

دوا5 اوالد انصر الشرقية. عنوانه ب:.

سيدي. مالوط  .290 5قم. .7 قطاع.

الطيبي.4000).القنيطرة املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

احسا2. السيد)ة). مسيرة-.

والكائن. بصفتها). اقريقز  بنبراهيم 

دوا5 اوالد انصر الشرقية. عنوانه ب:.

سيدي. مالوط  .290 5قم. .7 قطاع.

الطيبي.4000).القنيطرة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

(  78 

808I

SOCOGESE

JARDIN D›EVEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

SOCOGESE

شا5ع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب

JARDIN D’EVEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي الحوزية 

بلوك م 5قم 7 - 4000) القنيطرة 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

6 42(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم حذف. يناير. 202. .(8 املؤ5خ في.

األنشطة التالية من نشاط الشركة.

الحالي.:

التكوين املستمر.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ. 2.فبراير.

 202.تحت 5قم.94474/ 202.

809I

CANOCAF SARL

SAGRIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 

 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC

SAGRIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املطا5 

أوندا ايلو )  5قم 09) - الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1 8(

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SAGRIL

/( بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االشغال. ./2 الفالحي. االستغالل 

الشناء. /االستيراد. و  املختلفة 

والتصدير.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي املطا5.

أوندا ايلو.) .5قم.09).-.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الغازي. لحسن  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

افساط تغزوت.41672.تنغير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الغازي. لحسن  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تنغير. .41672 تغزوت. افساط  دوا5 

املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.1 8(

8(0I
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FIDUCIAIRE.DE.SAFI.«FIDUSAF

 SOCIETE TAMSAMANI
BÂTIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE.DE.SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI.MAROC
 SOCIETE TAMSAMANI

BÂTIMENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بقعة    
تجزئة القد1 46000 اسفي -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 661

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 SOCIETE TAMSAMANI

BÂTIMENT
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
اعمال. و  الشناء. اشغال  عقا5ي,.

متنوعة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.بقعة.   

تجزئة القد46000.1.اسفي.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
تمسماني. اسماعيل  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حي. مديونة  شا5ع  . 1 5قم. الزيتونة 

جنا2 عيال46000.2.اسفي املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

تمسماني. اسماعيل  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة الزيتونة 5قم.1 .شا5ع مديونة.

اسفي. .46000 عيال2. جنا2  حي 
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.( 661

8((I

CANOCAF SARL

ROUDAINA FRITES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 
 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC
ROUDAINA FRITES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي االدا5ي 

العروي - الناظو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
14( 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ROUDAINA FRITES
/( بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
/2 تجهيز وتخزين الشطاطس املقلية.

االستيراد و التصدير.

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
االدا5ي العروي.-.الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
العظيم. خليفي عشد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
األمل شا5ع الداخلة 5قم. 7.سلوا2.

62702.الناظو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
العظيم. خليفي عشد  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
حي األمل شا5ع الداخلة 5قم. 7  ب:.

سلوا62702.2.الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.14( 
8(2I

Société.somicoc

شركة و.م فاس اغ اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société.somicoc
 Rue.Abbas.mssadi.appt 2 VN

Fes، 30000، Fes.Maroc
شركة و.م فا1 اغ اكسشو5 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
الكريم الخطابي عما5ة بن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني املدينة 

الجديدة - فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71687
 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
شركة. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

و.م فا1 اغ اكسشو5.
استراد. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وتصدير املنتجات الحرفية اليدوية
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
بن. عما5ة  الخطابي  الكريم  عشد 
مو�سى الكواش الطابق الثاني املدينة.

الجديدة.-.فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
ودود. مذكو5ي  السيد)ة). .-
 98 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الدكا5ات. .1 5قم. العياشية  تجزئة 

0000 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ودود. مذكو5ي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
1.الدكا5ات. 98.تجزئة العياشية 5قم.

0000 .فا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.71687
8( I
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CANOCAF SARL

AAROUI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 

 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC

AAROUI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي اسماعيل 5قم 0) العروي 

- الناظو5 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1 19

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

AAROUI TRAV

-.غرض الشركة بإيجاز:.)/صيانة.

الشناء. و  املختلفة  2/األشغال  املشاني.

 /بيع مواد الشناء

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

.- العروي. .(0 5قم. اسماعيل  موالي 

الناظو5.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الطاهر. أنعي�سى  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الناظو5. .62110 العروي. القد1 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الطاهر. أنعي�سى  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الناظو5. .62110 حي القد1 العروي.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
.1 19

8(4I

FIDERSER

STE JERRAH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY.ESSALAM

 ، 14200، SIDI.SLIMANE
MAROC

STE JERRAH TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حس 
السالم بلوك 08 5قم 40 - 4200) 

سيدي سليما2 املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2(6 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في. 2.فبراير. 202.تم اإلعالم.

بوفاة الشريك اد5يس جراح و توزيع.

لرسم. .
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه 

 2022 فبراير. .(4 في. املؤ5خ  اإل5اثة 
بالشكل األتي.:

 (( .، جراح. محمد  السيد)ة).
حصة..

 (( .، جراح. اسامة  السيد)ة).
حصة..

السيد)ة).مليكة التايك.،.8.حصة.
.

السيد)ة).فاطمة جراح.،.1.حصة.
.

السيد)ة).فدوى جراح.،.1.حصة..
السيد)ة).نادية جراح.،.1.حصة..
السيد)ة).هجر جراح.،.1.حصة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما2 بتا5يخ.)0 

ما15. 202.تحت 5قم. 9/202 .

8(1I

CANOCAF SARL

RIFCYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا5ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

5قم 7 الطابق الثاني 5قم  0 
 NADOR ،62000 ،5الناظو

MAROC
RIFCYCLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أوالد 

ابراهيم )، شا5ع املسيرة، زنقة 09) 
الطابق األول 5قم ) - الناظو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1428
 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RIFCYCLE
/( بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
2/االستيراد و. إعادة تدوير العجالت.

التصدير.
أوالد. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 (09 زنقة. )،.شا5ع املسيرة،. ابراهيم.

الطابق األول 5قم.).-.الناظو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).أنس محاش بصفته)ا).
املسيرة. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 
قشالة مؤسسة اثري.62000.الناظو5.

املغرب
مجاط. أحمد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.سكتو5.
بوعرك. 6202  .28 بلوك. مسعود 

الناظو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
-.السيد)ة).أنس محاش بصفته)ا).
شا5ع. ب:. عنوانه  والكائن  مسير 
 62000 املسيرة قشالة مؤسسة اثري.

الناظو5 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.1428

8(6I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 KONOZ SOUSS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT ((27
، 85000، TIZNIT.MAROC

 KONOZ SOUSS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 6 
تجزئة أوعمو 2 حي أفراك تيزنيت 

81000 تيزنيت -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1417

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
KONOZ SOUSS IMMOBILIER

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي و أشغال الشناء

 6 5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تيزنيت. أفراك  حي  .2 أوعمو. تجزئة 

81000.تيزنيت.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

100.000.).د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
السيد)ة).عمر بكريم بصفته)ا). .-
حي. 5قم. ) . ب:. عنوانه  والكائن 
النخيل تيزنيت.81000.تيزنيت املغرب
الشاز. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.7  
تيزنيت. أفراك  األمل  تعاونية  تجزئة 

81000.تيزنيت املغرب
واعراب. يونس  السيد)ة). .-
 ( والكائن عنوانه ب:.5قم. بصفته)ا).
تيزنيت. .81000 تيزنيت. نجزئة الوفاء.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
السيد)ة).عمر بكريم بصفته)ا). .-
مسير والكائن عنوانه ب:.5قم. ) .حي.
النخيل تيزنيت.81000.تيزنيت املغرب

الشاز. الرحيم  عشد  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة تعاونية األمل أفراك. . 7 5قم.
تيزنيت.81000.تيزنيت املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.1417

8(7I

UPSILON CONSULTING

SI CLAIRE
شركة التوصية باألسهم.

إنشاء.فرع تابع للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شا5ع عمر الخيام و شا5ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الطابق الرابع، 
شقة 5قم 20 ، 20210، الدا5 

الشيضاء املغرب
SI CLAIRE شركة األسهم املبسطة

 avenue.des.Champs-Elysées 66
75008 –: با5يس فرنسا وعنوا2 

مقرها اإلجتماعي 
إنشاء فرع تابع للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
17 67(

الشركة. 5ِئيس  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.06.فبراير. 202.تقر5 إنشاء.

التسمية. تحت  للشركة  تابع  فرع 
MAZA CLAIRE

زنقة. .49 بالعنوا2. الكائن  و  .

5قم. السفلي  الطابق  بركات  أحمد 

الدا5الشيضاء. .20000 .- املعا5يف. . 

السيد. طرف  من  املسير  و  املغرب 
موجود امي2

 
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.
8(8I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 GLOBAL NETWORK
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE.SAAD.IBNOU.WAKAS ،  4

CASABLANCA ،20140 املغرب

 GLOBAL NETWORK

TECHNOLOGIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شا5ع 

مر1 السلطا2 الطابق ) الشقة   - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1011 7

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 دجنبر. . ( في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 GLOBAL الوحيد. الشريك  ذات 

 NETWORK TECHNOLOGIE

د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 

شا5ع. .26 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

الشقة. .( الطابق. السلطا2  مر1 

املغرب. الشيضاء. الدا5  .20000  -   

نتيجة ل.:.عدم اشتغال الشركة منذ.

تأسيسها.

و حدد مقر التصفية ب.26.شا5ع.

مر1 السلطا2 الطابق.).الشقة.  - 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب...

و عي2:

و. نوفل  املحشوب  السيد)ة).

عنوانه)ا).7).زنقة ز5هو2 ط.).مر1.

الشيضاء. الدا5  .20000 السلطا2.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. 2  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860066.

8(9I

FLASH ECONOMIE

 LA COSTERA ET
LANNEXTORIA

عقد تسيير حر ألصل تجا5ي.)األشخاص.

الطشيعيو2)
عقد تسيير حر ألصل تجا5ي

LA COSTERA ET LANNEXTORIA
مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 
 AIN أعطى. فبراير. 202. .(1 قي.
بالسجل. املسجل  .DIAB COFFEE
5قم. تحت  الشيضاء. بالدا5  التجا5ي 
لألصل. الحر  التسيير   1 64)حق 
شا5ع املحيط. .4 الكائن ب. التجا5ي 
الشحر. الى  املؤدية  الزنقة  االطل�سي 
.- امام فندق فال دونفا عي2 الدئاب.
80)20.الدا5 الشيضاء.املغرب لفائدة.
سنة. ملدة  عمر  الحاج  ايت  السيد 
و تنتهي. فبراير. 202. .0( تبتدئ من.
في.) .يناير.2024.مقابل مشلغ شهري.

قيمته.60.000.د5هم.
820I

STE AK MISSION SARL AU

STE THE RED FARM-SARL-
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شا5ع عالل ابن عشد هللا 5قم  ) 

فا1 ، 0000 ، فا1 املغرب
 STE THE RED FARM-SARL-AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 2 
شا5ع احمد شوقي فضاء جنا2 
الطابق 6 مكتب 5قم 24 م.ج 

0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71667
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

THE RED FARM-SARL-AU
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الفالحة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

املعالجة. و  الز5اعي  الدعم  نشاط  و 

االولية للمحاصيل.-

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

جنا2. فضاء. شوقي  احمد  شا5ع  .2

الطابق.6.مكتب 5قم.24.م.ج.0000  

فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.00.000) 

بنربيعة. عثما2  السيد  قدم  د5هم،.

000)حصة. للشركة املذكو5ة أعاله.

اجتماعية

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

بنربيعة. عثما2  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

امللكي. الد5ك  تكنة  بالحسيمة 

0000 ..الحسيمة املغرب

الد5ي�سي. سفيا2  السيد)ة). .-

5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الدكالي شقة.   ابي شعيب  زنقة  .6

0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الد5ي�سي. سفيا2  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

6.زنقة ابي شعيب الدكالي شقة. 5قم.

  0000 .فا1 املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.71667

82(I

أمي2 إبى

اطلس م ياسين بوكسكاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

أمي2 إبى
)0 زنقة السعدي أيت منصو5 
ميدلت، 10 14، ميدلت املغرب

اطلس م ياسي2 بوكسكا1 شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 1) 
ساحة بىرانز5ا2 ميدلت - 10 14 

ميدلت املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.2207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. .01 في. املؤ5خ 

بوكسكا1. ياسي2  م  اطلس  حل 

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

د5هم. .(00.000,00 5أسمالها. مشلغ 

1).ساحة. وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.

ميدلت. .14 10 .- بىرانز5ا2 ميدلت.
املغرب نتيجة أل2 نشاط

الشركة لم يعد يعمل بسبب
مشاكل في السوق.

و عي2:
و. بوكسكا1  ياسي2  السيد)ة).
بىرانز5ا2. 1)ساحة  5قم. عنوانه)ا).
املوا.10 14.ميدلت املغرب كمصفي.

)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
 (1 وفي. .2022 دجنبر. .01 بتا5يخ.
 14 10 .- ميدلت. بىرانز5ا2  ساحة 

ميدلت املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. االبتدائية بميدلت بتا5يخ. 2.

 202.تحت 5قم. 202/ 4.
822I

HIBA TAFILALTE SERVICES

STE CAFE LA LUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIBA TAFILALTE SERVICES
 RUE 7 N° 160 HAY.MAAMORA
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

STE CAFE LA LUNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
مهدية تجزئة اليانس دا5نا عما5ة 
)ف)) )1 /))املحل التجا5ي 

5قم )0 و 02 القنيطرة - 4000) 
القنيطرة املغرب .
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.49297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 أكتوبر. .20 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

 100 مراد خال. )ة). تفويت السيد.
 100 أصل. من  اجتماعية  حصة 
5شيد. )ة). السيد. لفائدة  حصة 

العتماني بتا5يخ.20.أكتوبر.2022.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.08.نونبر.

2022.تحت 5قم.)446.
82 I

PREMIUM FINANCE

ALAQEQ VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALAQEQ VOYAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 7 
عما5ة وفاء شا5ع عالل الفا�سي - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.8490(

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.2).شتنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عالل. شا5ع  وفاء. عما5ة  .7 «5قم.

الفا�سي.-.40000.مراكش املغرب».إلى.

«5قم.174.مكتب. .الطابق.2.الوحدة.

مراكش. .40000 .- املحمدي. الحي  .1
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.41474).

824I

سيكوجيس شمم

INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكوجيس شمم
98 شا5ع عشد الكريم الخطابي ، 

2000 ، الحسيمة املغرب
INGENIERIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شراط 5قم 29 كالبونيتا 2000  

الحسيمة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
4027

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 INGENIERIE
شركة. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-
والتدبير. االلتزام  أجل  من  متعاقدة 

التقني.
-.مقاولة لتدبير الخدمة املجالية.

-.استشا5ة التدبير
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
  2000 كالبونيتا. .29 5قم. شراط 

الحسيمة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
  0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
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 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املرابط. القاد5  عشد  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
حجرة النكو5 عما5ة باد1 شقة 5قم.

8) 2000 .الحسيمة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املرابط. القاد5  عشد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع حجرة النكو5 عما5ة باد1 شقة.

5قم.8) 2000 .الحسيمة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.4027
821I

PREMIUM FINANCE

S G LUXURY CARS
إعال2 متعدد القرا5ات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

S G LUXURY CARS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: الدكا2 
5قم   جوا5 مسجد اإلمام مالك 

الداوديات - 40000 مراكش املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.94081

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.4).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 

مايلي:.تغيير غرض الشركة الى:.تأجير.
السيا5ات بدو2 سائق

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
 SARA من. الشركة  تسمية  تغيير 
 S.إلى.CONTRACTING COMPANY

.G LUXURY CARS
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
الشقة 5قم. تغير عنوا2 الشركة من:.
زاوية. شا5ع  .2 العما5ة. .2 الطابق. .7
العنوا2. الى  وفركل.. ليفيت  الرقيب 
جوا5 مسجد. الدكا2 5قم. . الجديد:.

اإلمام مالك الداوديات مراكش
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
 S G LUXURY .: الشركة. تسمية 

CARS
بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
السيا5ات. تأجير  .: الشركة. غرض 

بدو2 سائق
بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
:الدكا2 5قم. .جوا5. عنوا2 الشركة.
الداوديات. مالك  اإلمام  مسجد 

مراكش
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41484).
826I

Sté.Fiduciaire.d’Aujourd’hui.SARL

STE HAKIM RIF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Sté.Fiduciaire.d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL.HOCEIMA

MAROC
STE HAKIM RIF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

تساسنت ازمو25 بني و5ياغل دوا5 
تساسنت ازمو25 بني و5ياغل 

2000  الحسيمة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.274(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .202( أبريل. .01 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

الكريم. عشد  )ة). السيد. تفويت 

من. اجتماعية  حصة  .100 الزياني.

السيد. لفائدة  حصة  .100 أصل.

أبريل. .01 بتا5يخ. محمد لعضيم  )ة).
.202(

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

ماي. .(2 االبتدائية بالحسيمة بتا5يخ.
)202.تحت 5قم.129.

827I

PREMIUM FINANCE

HI COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT.N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE.ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HI COM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 5قم 
  الطابق االول عما5ة ضهير شا5ع 
الحسن الثاني - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.9268 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تم تحويل. 08.أبريل. املؤ5خ في.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عما5ة. االول  الطابق  5قم. . «شقة 
 40000 .- ضهير شا5ع الحسن الثاني.
5قم. «مكتب  إلى. املغرب». مراكش 
غانم. سيدي  الصناعية  املنطقة  .(
تجزئة.272 - 40000.مراكش املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.41471).

828I

نوغلب

BONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب

شقة   الطابق 2 عما5ة ا7 اقامة 
5اشا مرجا2 2 مكنا1 شقة   

الطابق 2 عما5ة ا7 اقامة 5اشا 

مرجا2 2 مكنا1، 10000، مكنا1 

املغرب

BONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني 5قم 1) حي البساتي2 عي2 

توجطات 00))1 عي2 توجطات -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

184((

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

BONE.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي

-استيراد و تصدير

-.تجا5ة

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

عي2. البساتي2  حي  .(1 5قم. الثاني 

توجطات.00))1.عي2 توجطات.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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الدين. نو5  قرواش  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

توجطات. عي2  .(1 5قم. البساتي2 
00))1.عي2 توجطات املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الدين. نو5  قرواش  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2 توجطات. .(1 حي البساتي2 5قم.
00))1.عي2 توجطات املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.184((

829I

2A.ARCHITECTURE.&.DESIGN.STUDIO

ايلويك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ELWEC
شا5ع املحنش ) تجزئة 274 ، 

000 9، تطوا2 املغرب
ايلويك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
املحنش ) تجزئة 274 - 000 9 

تطوا2 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(48((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .01 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

90.000.د5هم. ايلويك مشلغ 5أسمالها.

شا5ع. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
 9 000  -  274 تجزئة. .( املحنش.
تطوا2 املغرب نتيجة ل.:.عدم مزاولة.

الشركة ألي نشاط منذ. .سنوات.
شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 9 000  -  274 تجزئة. .( املحنش.

تطوا2 املغرب..

و عي2:
و. العطا5  محمد  السيد)ة).
عنوانه)ا).شا5ع سيجسموندو مو5يت.
مالقة اسشانيا كمصفي. .290(6  4(

)ة).للشركة.
و. بلهاشمي  فؤاد  السيد)ة).
 02   0 ليغانيس. شا5ع  عنوانه)ا).
اسشانيا. مد5يد  خيتافي  .2890(

كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. . ( بتا5يخ. بتطوا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم. 276.
8 0I

FISCALITY CONSULTING CENTER

HAMS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM.B.IMM 38 3EME

 ETAGE.APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc
HAMS INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اسكجو5 صوكوما الرقم 0 )2 
الشقة 1 الطابق االول 40000 

مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  177

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 HAMS INVEST

انشطة. بإيجاز:. غرض الشركة  .-
5ياضية و فنية.

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 2( 0 الرقم. صوكوما  اسكجو5 
 40000 االول. الطابق  .1 الشقة.

مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الحيلة. مونية  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
49.القطاع السياحي. مشا5كة. 5.0قم.

اكدال.40000.مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
الحيلة. مونية  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
القطاع. .49 5قم. مشا5كة. 0. تجزئة 
مراكش. .40000 اكدال. السياحي 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.(  177
8 (I

JR CONSULTANTS SNC

BIOMETRIC SOFTWARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue.El.Khatib.Laraki - Ex ,(9
 Mont.Pilat 19, Rue.El.Khatib

 Laraki - Ex.Mont.Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

BIOMETRIC SOFTWARE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تكنوبا5ك 
طريق النواصر - - الدا5 الشيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.2 8 6 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.09.شتنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الدا5. .- .- «تكنوبا5ك طريق النواصر.

شا5ع. . 0» إلى. املغرب». الشيضاء.

الدا5 الشيضاء. .- .- املعا5ف. .- ما5شيه.
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.814671.
8 2I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TAMARISFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM.B.IMM 38 3EME

 ETAGE.APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc
TAMARISFER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اسكجو5 صوكوما الرقم 0 )2 
الشقة 1 الطابق االول 40000 

مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  887
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 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TAMARISFER

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.

اعمال الشناء.و اعمال مختلفة

بيع و شراء.جميع مواد الشناء

نقل الشضائع لحساب الغير.

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 2( 0 الرقم. صوكوما  اسكجو5 

 40000 االول. الطابق  .1 الشقة.

مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحجامي. عمر  السيد)ة). .-

كايي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اكروباصيو2 فويرتي 5قم.247.سبتة.

..سبتة اسشانيا.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحجامي. عمر  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 247 كايي اكروباصيو2 فويرتي 5قم.

سبتة...سبتة اسشانيا.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(  887

8  I

FLASH ECONOMIE

 LAATIF CONCASSAGE
REYCLAGE DES PLAINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LAATIF CONCASSAGE

REYCLAGE DES PLAINES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي ام 

التون�سي 5قم 214 000 7 الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

240( 

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.7) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 LAATIF CONCASSAGE

 REYCLAGE DES PLAINES

-.غرض الشركة بإيجاز:.استخراج.

الحجر

ام. حي  االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

التون�سي 5قم.214 000 7.الداخلة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ملوك. عاطف  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 7 000   2 تجزئة. 5شيد  موالي 

الداخلة املغرب

الحاج. املحجوب  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.حي ام. بصفته)ا).

 7 000 داخلة. .214 5قم. التون�سي 

الداخلة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.240( 

8 4I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AZOULFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM.B.IMM 38 3EME

 ETAGE.APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH.maroc

AZOULFER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اسكجو5 صوكوما الرقم 0 )2 

الشقة 1 الطابق االول 40000 

مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  897

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 AZOULFER

-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.

اعمال الشناء.و اعمال مختلفة

بيع و شراء.جميع مواد الشناء

نقل الشضائع لحساب الغير.

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 2( 0 الرقم. صوكوما  اسكجو5 

 40000 االول. الطابق  .1 الشقة.

مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الحجامي. عمر  السيد)ة). .-

كايي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

اكروباصيو2 فويرتي 5قم.247.سبتة.

..سبتة اسشانيا.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

الحجامي. عمر  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 247 كايي اكروباصيو2 فويرتي 5قم.

سبتة...سبتة اسشانيا.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(  897

8 1I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE OUAH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE OUAH IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع أ 5قم 
77) بلوك  ) حي بئرانز5ا2 تيكوين 

اكادير 80000 اكادير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

14471
 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

OUAH IMMO
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي.
مقاول اال شغال املتنوعة.

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بئرانز5ا2. حي  بلوك. ). .(77 5قم. أ 
تيكوين اكادير.80000.اكادير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عمر واهيا بصفته)ا). السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.حي بئر انز5ا2 بلو.
تيكوين اكادير. .2 ك. ).شا5ع. .5قم.

80000.اكادير املغرب

السيد)ة).علية عشيد بصفته)ا). .-

والكائن عنوانه ب:.حي بئر انز5ا2 بلو.

تيكوين اكادير. .2 ك. ).شا5ع. .5قم.
80000.اكادير املغرب

واهيا. هللا  عشد  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 2 5قم. شا5ع. . بئر انز5ا2 بلو ك. ).
تيكوين اكادير.80000.اكادير املغرب

واهيا. خديجة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 2 5قم. شا5ع. . بئر انز5ا2 بلو ك. ).
تيكوين اكادير.80000.اكادير املغرب

-.السيد)ة).ايما2 واهيا بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي بئر انز5ا2 بلو.

تيكوين اكادير. .2 ك. ).شا5ع. .5قم.
80000.اكادير املغرب

كوثر واهيا بصفته)ا). السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:.حي بئر انز5ا2 بلو.

تيكوين اكادير. .2 ك. ).شا5ع. .5قم.
80000.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.14471
8 6I

AUDINORD SARL

A&O CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000

A&O.CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 5قم 
7 العرفا2 م2 أ7 ج ه طنجة 90000 

طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 1297

  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 A&O بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

CAR
إقامة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

5قم.7.العرفا2 م2.أ7.ج ه طنجة
إقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
ج ه طنجة. أ7. العرفا2 م2. .7 5قم.

90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
كروم. أسامة  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.برانص.
طنجة. .(2 5قم. صيد5  لي  شا5ع  .2

90000.طنجة املغرب
خركوك. عالء. السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.برانص.
طنجة. .(2 األ5ز. شا5ع  نرجس  .2

90000.طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
كروم. أسامة  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 (2 5قم. صيد5  لي  شا5ع  .2 برانص.

طنجة.90000.طنجة املغرب
خركوك. عالء. السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  مسير  بصفته)ا).
 (2 نرجس شا5ع األ5ز. .2 برانص. ب:.

طنجة.90000.طنجة املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.( 1297

8 7I

AUDINORD SARL

PALACE PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
5قم 18، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا5ع محمد الخامس، 

شا5ع طا2 طا2 وحي لشنا2 ، 
TANGER MAROC ،90000

PALACE PRODUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 شا5ع 
محمد 1 طابق   5قم 7 طنجة - 

طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 1277

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PALACE PRODUCTION
اإلخراج. غرض الشركة بإيجاز:. .-
السمعي. اإلنتاج  بعد  وما  واإلنتاج 

الشصري
 84 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
7.طنجة. 1.طابق. .5قم. شا5ع محمد.

-.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
5ا�سي. مروا2  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.د5يسية.
غرسة الشاط 5قم. 2.طنجة.90000 

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
5ا�سي. مروا2  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
د5يسية غرسة الشاط 5قم. 2.طنجة.

90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.( 1277

8 8I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIKMED IMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

RIKMED IMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي دوا5 
تكاديرت نعشدو الد5ا5كة أكادير - 

80000 اكادير املغرب.
تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.1(889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. يناير. 202. .24 في. املؤ5خ 

«منعش عقا5ي». نشاط الشركة من.
إلى.«تأجير الغرف و الشقق املجهزة.-

تنظيم الرحالت أو اإلقامات.-
جميع. وتنشيط  تنظيم 

الفعاليات».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. 2. باكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20168).

8 9I

FIGENOUV

YADAMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شا5ع النصر عما5ة 6) شقة   ديو5 

السالم ، 10010، مكنا1 املغرب
YADAMEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 

26 متجر 5قم ) تجزئة فتيحة 4 حي 
التقدم 10010 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1844 
 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

YADAMEK
بيع. .(- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
مختلفة. -2اشغال  الشناء. مواد 

واشغال الشناء
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
26 متجر 5قم.).تجزئة فتيحة.4.حي.

التقدم.10010.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
يدا2 مريم بصفته)ا). السيد)ة). .-
تجزئة. . 26 5قم. والكائن عنوانه ب:.
فتيحة.4.حي التقدم.10010.مكنا1.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.1844 

840I

FIGENOUV

STYLEMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شا5ع النصر عما5ة 6) شقة   ديو5 

السالم ، 10010، مكنا1 املغرب
STYLEMEK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 

5قم 7)) تجزئة اوحود حي التقدم 
10070 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1844(
 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

STYLEMEK

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
النسيج

متجر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

التقدم. اوحود حي  تجزئة  .((7 5قم.
10070.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
نسيمة. كاسمي  السيد)ة). .-
 (407 والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مرجا2.2 10010.مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
نسيمة. كاسمي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
407).مرجا10010.2.مكنا1 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.1844(

84(I

fiduciaire.amaali.sarl.ائتمانية امعلي ش.م.م

CALIDAD DEL SUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali.sarl

5قم )  الطابق االول شا5ع االمام 
الشخا5ي ايراك بوا5كا2 اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
CALIDAD DEL SUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 

تكاديرت ندوبال الد5ا5كة 80046 

اكادير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1 9(7

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 CALIDAD DEL SUR

 (- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األغذية. قطاع  في  الداخلي  التدقيق 

الز5اعية

لتنفيذ. والدعم  املساعدة  .2-

تضمن. التي  الشهادات  تجديد  أو 

السالمة الغذاىية

دوا5. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 80046 الد5ا5كة. ندوبال  تكاديرت 

اكادير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).دهوز سهام بصفته)ا).

5قم. .09 بلوك. ب:. عنوانه  والكائن 

 86(10 21.حي اكشا5 املزا5 ايت ملول.

اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 دجنبر. .22 بتا5يخ.

.1 9(7
842I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 MANOL INVESTISSEMENT
&CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شا5ع محمد الخامس و شا5ع 
ابن كثير إقامة دو1 ما15 5قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
 MANOL

 INVESTISSEMENT&CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي موطنة 
لدى إيزي دوم بيزنس سنتر 8 زنقة 

الكندي إقامة سانتا كال5ا الطابق 7 
مكتب 7) - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(((44 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. فبراير. 202. في. 0. املؤ5خ 

املصادقة على.:
تفويت السيد.)ة).مناف الهشيل.  
حصة اجتماعية من أصل.  .حصة.
لفائدة السيد.)ة).أيمن الهشيل بتا5يخ.

 0.فبراير. 202.
وسيل. محمد  )ة). السيد. تفويت 
الهشيل. .حصة اجتماعية من أصل.
أيمن. )ة). السيد. لفائدة  حصة  .  

الهشيل بتا5يخ. 0.فبراير. 202.
 PEOPLE.تفويت السيد.)ة).شركة
من. اجتماعية  حصة  .TRACE  4
)ة). السيد. لفائدة  حصة  . 4 أصل.
بتا5يخ. 0  .WORK. &CO شركة.

فبراير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.89) 26.
84 I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

 HML TRADING &
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL.par.abréviation.WACON

 SARL
زاوية شا5ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما2 ناصر، إقامة 
املنصو5، الطابق األول، الشقة 5قم 

2، 90000، طنجة، املغرب 
 HML.TRADING &

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
يوسف ابن تاشفي2، زنقة 5شيد 

5ضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 
5قم )2، 90000، طنجة املغرب
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
( 1441

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم اعداد القانو2. فبراير. 202. .(6

املسؤولية. ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  املحدودة 
باملميزات التالية.:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 
الوحيد..

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
 HML .: بمختصر تسميتها. االقتضاء.

 TRADING.&.CONSULTING
تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
التسليح. حديد  منتجات  وتجا5ة 

الخاص بالشناء.العمراني.
شا5ع. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 
5شيد. زنقة  تاشفي2،. ابن  يوسف 
5ضا،.إقامة الشاوية،.الطابق الرابع،.

5قم.)2،.90000.طنجة املغرب.

اجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.
د5هم مقسم كالتالي.:

الحمامي. العربي  محمد  السيد 

د5هم. .(.000 بقيمة. حصة  .(00
للحصة

والعائلية. الشخصية  االسماء.
وصفات ومواطن الشركاء.:.

الحمامي. العربي  محمد  السيد 

عنوانه إبن زيدو2 زنقة الدا5 الشيضاء.
90000.طنجة املغرب

والعائلية. الشخصية  االسماء.
ومواطن مسيري الشركة:.

الحمامي. العربي  محمد  السيد 

عنوانه إبن زيدو2 زنقة الدا5 الشيضاء.
90000.طنجة املغرب

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.6 2 26.

844I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

SOULMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL.par.abréviation.WACON

 SARL
زاوية شا5ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما2 ناصر، إقامة 
املنصو5، الطابق األول، الشقة 5قم 

2، 90000، طنجة، املغرب 
SOULMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
يوسف ابن تاشفي2، زنقة 5شيد 

5ضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 
5قم )2، 90000، طنجة املغرب
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
( 14 9
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في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم اعداد القانو2. فبراير. 202. .08

املسؤولية. ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  املحدودة 
باملميزات التالية.:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 
الوحيد..

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

.: تسميتها. بمختصر  االقتضاء.
 SOULMAT

تجا5ة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

واإلكسسوا5ات. املعدات  اآلالت،.
الصناعية.

شا5ع. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

5شيد. زنقة  تاشفي2،. ابن  يوسف 

5ضا،.إقامة الشاوية،.الطابق الرابع،.
5قم.)2،.90000.طنجة املغرب.

اجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.
د5هم مقسم كالتالي.:

السيد سليما2 أكذي.00).حصة.
بقيمة.000.).د5هم للحصة

والعائلية. الشخصية  االسماء.
وصفات ومواطن الشركاء.:.

عنوانه. أكذي  سليما2  السيد 
شا5ع فرنسا.90000.طنجة املغرب

والعائلية. الشخصية  االسماء.
ومواطن مسيري الشركة:.

عنوانه. أكذي  سليما2  السيد 
شا5ع فرنسا.90000.طنجة املغرب

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.) 2 26.

841I

PLAYA AZUL

STE RIDIS MAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier.hey.ennahda
 el.marssa.laayoune.av 11

 janvier.hey.ennahda.el.marssa

laayoune، 70002، املر�سى املغرب
STE RIDIS MAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 STE RIDIS وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
MAC - املر�سى -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4482 
 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

RIDIS MAC
التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-
والنقل. الشخ�سي  النقل  العامة 
التصدير. االسماك  بيع وشراء. للغير 

االستيراد
 STE االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

RIDIS MAC.-.املر�سى.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اشعيشاتي. هللا  عشد  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 22 شقة. .16 عما5ة. البركة  اد5ا5 
تيكيو2 اكادير.80000.اكادير املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

«شركة ذات. .STE RIDIS MAC -

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».

اإلجتماعي ب:.حي النهضة زنقة سيدي.

املر�سى. .70002 العيو2. املر�سى  افني 

عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 

الدائم:. املمثل  االقتضاء:. 4482.
عشد هللا اشعيشاتي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.4482 
846I

PLAYA AZUL

 OPERADOR.LOGISTICS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier.hey.ennahda
 el.marssa.laayoune.av 11

 janvier.hey.ennahda.el.marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب
 OPERADOR.LOGISTICS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة شا5ع عمر بن عشد العزيز 
5قم )) املر�سى العيو2 70002 

املر�سى -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44479
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

OPERADOR.LOGISTICS SARL
نقل. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الشضائع الوطنية و نيابة عن اآلخرين.
النقل البري الوطني والدولي للشضائع.
خاص. على حساب  الشضائع  نقل  .-
التسويق. .- والتصدير. االستيراد  .-
أنواع. جميع  واستيراد  تصدير  .،
واملأكوالت. واألسماك  الطازجة 
تسويق وتصدير. .- الشحرية املجمدة.

الفاكهة. أنواع  جميع  واستيراد 
واألطعمة الشحرية

حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الوحدة شا5ع عمر بن عشد العزيز 5قم.
)).املر�سى العيو70002.2.املر�سى.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

العينية. الحصص  مشلغ  .-

لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف  مع 
00.000).د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).عالء.الدين بن يغيض.

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.بساتي2.

تا5كة. شقة. . .8 ب. عما5ة  تا5كة 
مراكش.40000.مراكش املغرب

الشصري. سميرة  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.27 
سال. بطانة  الحمراء. الساقية  شا5ع 

0000).الرباط املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
 OPERADOR.LOGISTICS  -
املسؤولية. ذات  «شركة  .SARL
مقرها. والكائن  بصفتها  املحدودة».
اإلجتماعي ب:.حي الوحدة شا5ع عمر.
بن عشد العزيز 5قم.)).املر�سى العيو2.
املر�سى املغرب 5قم السجل. .70002
 44479 االقتضاء:. عند  التجا5ي 
املمثل الدائم:.عالء.الدين بن يغيض.
 OPERADOR.LOGISTICS  -
املسؤولية. ذات  «شركة  .SARL
مقرها. والكائن  بصفتها  املحدودة».
اإلجتماعي ب:.حي الوحدة شا5ع عمر.
بن عشد العزيز 5قم.)).املر�سى العيو2.
املر�سى املغرب 5قم السجل. .70002
 44479 االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.سميرة الشصري.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. . 0 بتا5يخ.
.44479

847I

MATAHRI ABDERRAHIM

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
01) زنقة وليلي حي السالم بركا2 ، 

00  6، بركا2 املغرب
 ATMANI SERVICE

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : طريق 
وجدة تجزئة الفتح 5قم 22 حي 

السالم مكتب 5قم 2 الطابق الثاني - 
00  6 بركا2 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.7 21
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2022.تقر5 حل. 9).دجنبر. املؤ5خ في.
 ATMANI SERVICE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
5أسمالها. مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
اإلجتماعي طريق وجدة تجزئة الفتح.
 2 5قم. مكتب  السالم  حي  .22 5قم.
الطابق الثاني.-.00  6.بركا2 املغرب.

نتيجة لعدم نجاح املشروع.
و عي2:

و. سليماني  يحيى  السيد)ة).

زنقة. دونوغ  سطاد  حي  عنوانه)ا).

املغرب. وجدة  .60000  (0 5قم. د. .
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

طريق. وفي  .2022 دجنبر. .(9 بتا5يخ.

حي. .22 5قم. الفتح  تجزئة  وجدة 

السالم مكتب 5قم.2.الطابق الثاني.-.
00  6.بركا2 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .28 بتا5يخ. ببركا2  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.704/2022.

848I

GLOBE FIDUCIAIRE

TRINOBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 9 الطابق. الز5قطوني  شا5ع  .(4
الشيضاء. الدا5  .،20(00 .، .(8 5قم.

املغرب
ذات. شركة  .TRINOBAT
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
.،77 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 
،الطابق. سميحة. محمد  زنقة 
.- الدا5 الشيضاء. .،17 0)،الشقة 5قم.

20000.الدا5الشيضاء.املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي.
.114(1 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.09.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

،الطابق. زنقة محمد سميحة. .،77»

الشيضاء. الدا5  .،17 5قم. 0)،الشقة 

إلى. املغرب». الدا5الشيضاء. .20000  -

عي2. . 2 5قم. .(18 «حي االنا5ة زنقة.

-.الدا5الشيضاء. .- الشق الدا5الشيضاء.
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 
ما15. 202.تحت 5قم.84)))86.

849I

J&S.Firm

J
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

J&S.Firm
 AVENUE AL ABTAL N4 (1

 AGDAL.RABAT ، 10100، RABAT
MAROC

J شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) 

 AVENUE.AL.ABTAL.N4 AGDAL

- RABAT 10100 RABAT

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(66781

 0( في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

J.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

 Conseil -.غرض الشركة بإيجاز:.

de.gestion

 (1 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 AVENUE AL ABTAL N4 AGDAL

- RABAT (0(00 RABAT

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

 Walid. Saboni السيد)ة). .-

 Lot ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 Oulad.Mtaa.Secteur.Jardins.des

 Oudayas. les. lauriers. imm. B1

Appt.8.12020.Temara.Maroc

 Layla. Elmtougui السيد)ة). .-

 Villa والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 145. Lot. Azzouhour. VN. 50000

Meknes.Maroc

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.(66781
810I

ASHAM MOHAMED

 ANYANOR GROUP
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

5فع 5أسمال الشركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
 ANYANOR GROUP HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قرية كابو 

5قم 1 )2 كابو نكرو مرتيل - - 
تطوا2 املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.24 2(
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تم. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 
قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».400.000.د5هم».أي من»
عن. د5هم». .100.000» إلى. د5هم».
أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 االبتدائية بتطوا2 بتا5يخ.

 202.تحت 5قم.2916.
81(I

GHIZLANE DOUBLANE

MILLIMAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
5قم 1 عما5ة العشدي شا5ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب
MILLIMAX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

غزال2  ) الطابق الثاني شقة   - 

الجديدة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

20 99

 (( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MILLIMAX

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

التنظيف. .- املعدنية. االنشاءات 

الصناعي-.أعمال مختلفة

اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 - شقة.   الثاني  الطابق  غزال2. ).

الجديدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

موشو. الحسي2  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

هللا. عشد  موالي  علي  الحاج  اوالد 

24000.الجديدة املغرب

التهامي. أيوب  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 24000  (0 5قم. أو  بلوك  .( النجد.

الجديدة املغرب

-.السيد)ة).عشد اللطيف األصفر.

الرقم. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الجديدة. .24000 باستو5. شا5ع  .29

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.20 99

812I

NE ADNANI TRAVAUX

ADVANCE BEIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة 5قم   الطابق اال5�سي اقامة 

املنا5ة 2 شا5ع محمد 6 كليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب

ADVANCE BEIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 5قم 

  الطابق األ5�سي إقامة املنا5ة 2 

جيليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.96907

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.2).شتنبر.9)20.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق األ5�سي إقامة. «شقة 5قم. .

مراكش. .40000 .- جيليز. .2 املنا5ة.

إلى.«امللك املسمى األطلسية. املغرب».

الطابق. «د». لونوايي. عما5ة  .( 5قم.

األ5�سي.-.40000.مراكش املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر. .09 التجا5ية بمراكش بتا5يخ.

9)20.تحت 5قم.08188).

81 I

aice.compta

AZURO PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة.

aice.compta
 lissasfa 3 bloc.d.n 199 ، 20190،

casablanca.maroc
AZURO PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي  ) زنقة 
أحمد املجاتي إقامة جشال األلب 
الطابق ) 5قم 8 حي املعا5يف - 

70 20 الشيضاء املغرب .
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.107121

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. .2022 نونبر. في. 0. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

التطوير العقا5ي..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 21 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 
نونبر.2022.تحت 5قم.008447144.
814I

CELYA CONSULTING

METILAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik.Al 41
 Khir.Sidi.Bernoussi.Casablanca
، 20610، Casablanca.MAROC
METILAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ) شا5ع 
احمد املجاطي اقامة ليزالب الطابق 
)5قم 8 حي املعا5يف الدا5الشيضاء 

70 20 الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1744 7

 08 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

METILAB
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
مجال. في  التقنية  املساعدة  .-
الصيدالنية. املستحضرات  تطوير 

والتحليلية
معدات. وتصدير  استيراد  .-

ومعدات املختبرات العلمية
املعدات. وتسويق  وبيع  شراء. .-
أو. للمختبرات  العلمية  واملعدات 

غيرها.؛
واالستيراد. العامة  التجا5ة  .-

والتصدير،.التعاقد من الشاطن.؛

جميع. فإ2  أعم،. وبشكل 

القانونية. أيا كا2 نوعها،. املعامالت،.

أو االقتصادية أو املالية أو املدنية أو.

املذكو5. بالهدف  املتعلقة  التجا5ية،.

أعاله أو بأي غرض آخر مماثل أو ذي.

بصو5ة. تعزز،. طشيعة  ذات  صلة،.

الغرض من. مشاشرة أو غير مشاشرة،.

الشركة أو توسيعها أو تطويرها..أو أي.
�سيء.آخر أو يحتمل أ2 يعزز تنميته.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:. ).شا5ع.

احمد املجاطي اقامة ليزالب الطابق.

الدا5الشيضاء. املعا5يف  حي  .8 )5قم.
70 20.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 
د5هم،.جلب الشريك الوحيد للشركة.
مشلغ مائة ألف د5هم.00,000,00) 

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.
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مصطفى. ادوم  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2 الشق. .09 5قم. .(0 دليلة شا5ع.
20470.الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.1744 7

811I

مكتب محاسشة

 ETABLISSEMENT TAJ ZAIM
FRERES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

مكتب محاسشة
عما5ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
 ETABLISSEMENT TAJ ZAIM

FRERES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي 5قم 6) 
زنقة وليلي الرشيدية - - الرشيدية 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
20 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.9).دجنبر.2022.تم حذف.

األنشطة التالية من نشاط الشركة.
الحالي.:

-.بيع الدقيق
-.بيع مواد الشناء
-.سشك املعاد2.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ. 2  بالرشيدية  االبتدائية 
فبراير. 202.تحت 5قم. 202/)0).

816I

DIALLO CARPETS AND CURIOSITIES

 DIALLO CARPETS AND
CURIOSITIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DIALLO CARPETS AND
CURIOSITIES

تجزئة املسا5 5قم 781 املسا5 ، 
40000، مراكش املغرب

 DIALLO CARPETS AND
CURIOSITIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسا5 5قم 781 الطابق االول شقة ) 

40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(  91(

 24 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 DIALLO CARPETS AND

 CURIOSITIES
بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املنتوجات التقليدية
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
املسا5 5قم.781.الطابق االول شقة.) 

40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ديالو. طايلو5  دفا  السيد)ة). .-

امريكا. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
00 )8.امريكا امريكا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.(  91(
817I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

COPRO DISTRIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI  (0
 4EME.ETG.N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

COPRO DISTRIB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 97 زنقة 
العرعا5 الطابق   مر1 السلطا2 
الدا5 الشيضاء - - الدا5 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.842(21

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. 6).شتنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 COPRO DISTRIB الشريك الوحيد.
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
زنقة. .97 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 
السلطا2. مر1  الطابق. . العرعا5 
الشيضاء. الدا5  .- .- الشيضاء. الدا5 

املغرب نتيجة ل.:.حل الشركة.
زنقة. .97 و حدد مقر التصفية ب.
السلطا2. مر1  الطابق. . العرعا5 
الشيضاء. الدا5  .- .- الشيضاء. الدا5 

املغرب..

و عي2:

السيد)ة).خالد عشد الهادي مكوا5.

و عنوانه)ا).اقامة ابن خلدو2 عما5ة.
 20000 معروف. سيدي  5قم. . .(4

الدا5 الشيضاء.الدا5 الشيضاء.كمصفي.

)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

أكتوبر.2022.تحت 5قم. 9214 .

818I

NORD SUD MANAGEMENT

FS ZF TANGER
شركة املساهمة

تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة  4 ب 

املنطقة الصناعية ، 90000، طنجة 

املغرب

FS ZF TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سونتر 

دافير ابزنيس قطعة  4 ب مكتب 24 

املنطقة الصناعية 90000 طنجة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1(11

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 FS ZF اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.

TANGER

إدخال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشيانات وإدخاالت املحاسشة وتطوير.

تكنولوجيا املعلومات
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سونتر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
دافير ابزنيس قطعة. 4.ب مكتب.24 

املنطقة الصناعية.90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 90.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 900 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بابتيست. جا2  كازو  السيد)ة). .-
جوزيف. .، بيير. .، آال2. .، جيرا5. .،
 Saint والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 Lys. demeurant. Bontemps
  (470 FONSORBES  (470

فونسو5بيس فرنسا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
املساهمة». «شركة  فرنسا. .-
اإلجتماعي. مقرها  والكائن  بصفتها 
  (000 1.شا5ع سانت بانتاليو2. ب:.
5قم. فرنسا  تولوز  . (000 تولوز.
.- االقتضاء:. عند  التجا5ي  السجل 
.، كازو جا2 بابتيست. املمثل الدائم:.

جيرا5.،.آال2.،.بيير.،.جوزيف.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
.( 1(11

819I

Valoris.Partners

NAKS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Valoris.Partners
 Bureau.N°14, 3ème.étage,

 immeuble.soft.city.oasis, 2 et

 4 rue.Abou.Dhabi ، 20410،
casablanca.maroc

NAKS CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2 و 4 
شا5ع أبو ظبي ، الطابق الثالث ، 

مكتب 5قم 8) وازيس 1 200 الدا5 
الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 769
 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 NAKS.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

CONSULTING
-.غرض الشركة بإيجاز:.

والخدمات. االستشا5ات  تقديم 
املتعلقة بأنظمة وبرامج الكمشيوتر؛

.تطوير،.نشر،صيانة وبيع البرامج.

وتطشيقات. اإللكترونية  واملواقع 

املشا5يع. *إدا5ة  الويشوالجوال؛.
وهندسة تكنولوجيا املعلومات؛.

العمليات. جميع  عام  وبشكل 

أو. قانونية  كانت  نوع سواء. أي  من 

اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير.

منقولة تتعلق بالغرض املذكو5 أعاله.

مماثلة. أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة،.بصفة أ2 تؤيد بشكل.
مشاشر أو غيرمشاشر الهدف الذي

أو. تحقيقه  إلى  الشركة  تسعى 
امتداده أو تطويره

 4 و. .2 املقر االجتماعي:. عنوا2  .-
.، الثالث. الطابق  .، ظبي. أبو  شا5ع 
الدا5. .200 1 وازيس. .(8 مكتب 5قم.

الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
نقوش. مهدي  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.1.زنقة.
الشيضاء. )200  انفا  بوزيد  اوالد 

الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.17 769

860I

SCI HADDA

SCI HADDA
شركة املحاصة
تفويت حصص

SCI HADDA
 ((9ROUTE MEDIOUNA

 CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

SCI HADDA شركة املحاصة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 ((9ROUTE DE MEDIOUNA
 CASABLANCA - CASABLANCA

.MAROC
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تمت. فبراير. 202. .2( في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
 MOHAMED )ة). تفويت السيد.
من. اجتماعية  حصة  .EL OFIR 98
السيد. لفائدة  حصة  .(00 أصل.
بتا5يخ. 2  .MOUNIR EL OFIR )ة).

فبراير. 202.

 MOHAMED )ة). تفويت السيد.

من. اجتماعية  حصة  .EL OFIR 2

)ة). حصة لفائدة السيد. .(00 أصل.

 02 بتا5يخ. .EL MAKHLOUK SARA

ما15. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.6041).

86(I

FARAJ CONSEIL GESTION

 GROUPE DE COMPETENCE
AGRICOLE MAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV.MOHAMED.V.APPT 2

 LOT.EL.MEDOUAZ.TEMARA،

10000، TEMARA.MAROC

 GROUPE DE COMPETENCE

AGRICOLE MAROCAINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : اقامة 

قاد5 الطابق ) شقة 5قم 4 مر1 

الخير - 2000) تما5ة املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.( 40(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

08.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

 GROUPE DE COMPETENCE

شركة. .AGRICOLE MAROCAINE

مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي اقامة قاد5 الطابق.

 (2000 .- 4.مر1 الخير. ).شقة 5قم.

تما5ة املغرب نتيجة للعدم وجود أي.

مشروع أو مشيعات منذ تأسيسها.

و عي2:

و. تكرت  الغني  عشد  السيد)ة).

لحرو5ي. معمو5ة  إقامة  عنوانه)ا).

سال. .((000  01 5قم. .0( عما5ة.

)ة). كمصفي. املغرب  الجديدة 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

اقامة. وفي  فبراير. 202. .08 بتا5يخ.

مر1. .4 5قم. شقة  .( الطابق. قاد5 
الخير.-.2000).تما5ة املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بتما5ة  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.  7).

862I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

FM DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL.par.abréviation.WACON

 SARL
زاوية شا5ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما2 ناصر، إقامة 
املنصو5، الطابق األول، الشقة 5قم 

2، 90000، طنجة، املغرب 
FM DECOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
يوسف ابن تاشفي2، زنقة 5شيد 

5ضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 
5قم )2، 90000، طنجة املغرب
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

( 129(
في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانو2. فبراير. 202. .( 
املسؤولية. ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية.:
ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

املسؤولية املحدودة..
عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
 FM .: تسميتها. بمختصر  االقتضاء.

 DECOR
صناعة. .: بإيجاز. الشركة  غرض 
التجميع. ذات  األثاث  أنواع  جميع 
األثاث. األ5ائك،. صناعة  .- الذاتي.
من. مرتشط  هو  ما  وكل  والسجاد،.
الداخلي. بالتجهيز  بعيد  أو  قريب 
املخصصة. للشنايات  والخا5جي 

للسكن،.املكاتب،.املتاجر واملعا5ض.

شا5ع. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

5شيد. زنقة  تاشفي2،. ابن  يوسف 

5ضا،.إقامة الشاوية،.الطابق الرابع،.
5قم.)2،.90000.طنجة املغرب.

اجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.
د5هم مقسم كالتالي.:

 10 بنمسعود. ايما2  .: السيدة.
حصة بقيمة.000.).د5هم للحصة

10.حصة. :.هدى آغزييل. السيدة.
بقيمة.000.).د5هم للحصة

والعائلية. الشخصية  االسماء.
وصفات ومواطن الشركاء.:.

السيدة.:.ايما2 بنمسعود عنوانها.

الصغير. القصر  العليا  مليش  دوا5 
فحص أنجرة.90000.املغرب

عنوانها. آغزييل  هدى  .: السيدة.
طنجة الشالية.90000.طنجة املغرب

والعائلية. الشخصية  االسماء.
ومواطن مسيري الشركة:.

بنمسعود عنوانها. ايما2  السيدة 

الصغير. القصر  العليا  مليش  دوا5 
فحص أنجرة.90000.املغرب

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.090 26.

86 I

FLASH ECONOMIE

ETTO PROMO
شركة التضامن

تعيي2 مسير جديد للشركة

ETTO PROMO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي تجزئة 27 و 28 
املنطقة الصناعية عي2 عتيق - تما5ة

5قم التقييد في السجل 
التجا5ي: 9249

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

2022.تم تعيي2. 27.دجنبر. املؤ5خ في.

في. القاطن  5حال  واحدي  السيد 

7 .الدا5 الشيضاء. تجزئة منظرنا 5قم.

السيد. مكا2  للشركة  كمسير جديد 
ابراهيم نصير الدين

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .2( بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.481)

864I

FLASH ECONOMIE

INFO-PUB-MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INFO-PUB-MEDIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ) زنقة 
احمد الطوكي اقامة عروق طابق   - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.428167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

)ة). السيد. تفويت 
 MASTROVITO ANTONIO
SALVATORE (00.حصة اجتماعية.
حصة لفائدة السيد. .100 من أصل.
فبراير. .(4 بتا5يخ. لشناني  عزيزة  )ة).

.202 
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 4)860.

861I

FLASH ECONOMIE

 INFO-PUB-MEDIA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة.

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INFO-PUB-MEDIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي  ) زنقة 

احمد الطوقي اقامة عروق طابق   - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.428167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي.:

انعاش العقا5ي.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم. 4)860.

866I

OPTIMYSTIC

OPTIMYSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OPTIMYSTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19, شا5ع 

ز5قطوني ، إقامة الو5ود الطابق 

)) 5قم  2 الدا5 الشيضاء - الدا5 

الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

847 04

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 غشت.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

OPTIMYSTIC

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.
العقا5ي

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.19,.شا5ع.

 (( ز5قطوني.،.إقامة الو5ود الطابق.
5قم. 2.الدا5 الشيضاء.-.الدا5 الشيضاء.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.2022.سنة
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 90.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 900 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):

-.السيد)ة).عتما2 زهير بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.)6,.شا5ع بو5دو،.

 20210 الشيضاء. الدا5  .,(0 الشقة.

الدا5 الشيضاء.املغرب

أمي2. محمد  ا5كيك  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دا5. .26 5قم. فيال  هاو1،. نكست 

بوعزة. 2722.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.السيد)ة).محمد لحلو بصفته)ا).

شا5ع. .,21( ب:. عنوانه  والكائن 

فرنسا. با5يس  .710(2 .، دومسنل.

2)710.با5يس فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:

بصفته)ا). زهير  عتما2  السيد)ة).

والكائن عنوانه ب:.)6,.شا5ع بو5دو،.

 20210 الشيضاء. الدا5  .,(0 الشقة.

الدا5 الشيضاء.املغرب

أمي2. محمد  ا5كيك  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دا5. .26 5قم. فيال  هاو1،. نكست 

بوعزة. 2722.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.السيد)ة).محمد لحلو بصفته)ا).

شا5ع. .,21( ب:. عنوانه  والكائن 

فرنسا. با5يس  .710(2 .، دومسنل.

2)710.با5يس فرنسا

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 نونبر. بتا5يخ. 2.

.847 04

867I

MCG

مراكش مون أمور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG

 Angle.Bd. A. El.Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مراكش مو2 أمو5 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عالل الفا�سي، العما5ة 2)، شقة 
5قم 1، سي2 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  927

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
مراكش مو2 أمو5

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الصناعة. ملنتوجات  بتقصيط 

التقليدية

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

عالل الفا�سي،.العما5ة.2)،.شقة 5قم.

1،.سي40000.2.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

جوناطا2. مرواني  السيد)ة). .-

والكائن. بصفته)ا). كليمو2  5ايمو2 

عنوانه ب:.فيال أ8أ تجزئة 5يفر بالم،.

طريق الدا5 الشيضاء.40000.مراكش.
املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.(  927

868I

COMPTAFFAIRES

SWEET BLOOM
إعال2 متعدد القرا5ات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er.ETAGE.N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SWEET BLOOM «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: جوايوه 
دو با5ك مجموعة ا عما5ة د محل 
تجا5ي 5قم )26 الطابق السفلي - 

28800 املحمدية املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
. 014(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.0 .دجنبر. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
من. نوال  ملدبر  السيدة  استقالة 
ملدبر. السيد  وتعيي2  الشركة  تسيير 

عشدالسالم كمسيير جديد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.9:.الذي ينص على مايلي:.
تحيي2 النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا5يخ.02.ما15.
 202.تحت 5قم.)47.

869I

SOCIETE IMMOBILIERE MALABATA VIEW

الشركة العقارية ماالباطا فييو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE IMMOBILIERE
MALABATA VIEW

 RESIDENCE CHAOUIA AVENUE
 YOUSSEF IBN TACHFINE RUE

 RACHID.REDA 4EME.ETAGE.N°
TANGER ،90000 ، 21 املغرب
الشركة العقا5ية ماالباطا فييو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

يوسف ابن تاشفي2 زنقة 5شيد 5ضا 
اقامة شاوية الطابق الرابع 5قم )2 

90000 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 4019
 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

الشركة العقا5ية ماالباطا فييو
شركة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ية
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
يوسف ابن تاشفي2 زنقة 5شيد 5ضا.
 2( اقامة شاوية الطابق الرابع 5قم.

90000.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
أحمد. تاملي  سو�سي  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تيشيكافيال.).5قم.87 90000.طنجة.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .(9 بتا5يخ.
.( 4019

870I

Audifisc.Maroc

MON FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

MONFOOD SARL
املقر االجتماعي : الدا5 الشيضاء، 
تجزئة امل ) 5قم )  تيط مليل

5أسمال 00000) د5هم
املسجلة بالسجل التجا5ي بالدا5 

الشيضاء تحت 5قم 1 4419
استقالة مسير و تعيي2 مسير وحيد

-.بمقت�سى محضر مداوالت الجمع.

بالدا5. املنعقد  االستثنائي  العام 
الشيضاء.بتا5يخ.).فاتح فبراير 202 

ما يلي شركة قر شركاء
MONFOOD SARL

-.قشول استقالة السيد خالد عشلة.

من مهامه كمسير للشركة ابتداءا من.
فاتح فبراير. 202 

مخص. يوسف  السيد  تعيي2  .-

عام. ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

يناير. . ( الى. )من فاتح فبراير. 202.
. (2024

النظام. من  .(( املادة. تعديل  .-
األسا�سي للشركة.

 202.تحت 5قم فبراير.)2 2.-.تم.

اإليداع القانوني بكتابة الضشط لدى.

الشيضاء. بالدا5  التجا5ية  املحكمة 

بتا5يخ.819126 

87(I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

AL AKHTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0

 LOUBILA.BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

AL AKHTAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي د5ب 

التعاو2 زنقة 96 حي الحسني - - 

الدا5 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.488009

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 شتنبر. .01 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:
ز5يق. زينب  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

نزهة. )ة). حصة لفائدة السيد. .100

شوهاب بتا5يخ.01.شتنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

شتنبر.2022.تحت 5قم.27 9 8.

872I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

UNIVERS COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement.communal,

 Sidi.Mâarouf ، 20280،

Casablanca.MAROC

UNIVERS COM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك 27، 

5قم 90 قرية الجماعة - 20412 
الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.842 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
07.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
5أسمالها. مشلغ  .UNIVERS COM
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
قرية. .90 5قم. .،27 بلوك. اإلجتماعي 
الشيضاء. الدا5  .20412 .- الجماعة.
عدم وجود أفاق. .: املغرب نتيجة ل.

لنشاط املؤسسة.
و حدد مقر التصفية ب بلوك.27،.
5قم.90.قرية الجماعة.-.20412.الدا5.

الشيضاء.املغرب..
و عي2:

السيد)ة).حميد قربال و عنوانه)ا).

الجماعة. قرية  .90 5قم. .،27 بلوك.

املغرب. الشيضاء. الدا5  .20412
كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.2)8608.
87 I

CADES SARL

KJ4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD.ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE.N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KJ4 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 46 شا5ع 
الز5قطوني طابق 2 5قم 6 4)200 

الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 891

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

KJ4.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها
-.غرض الشركة بإيجاز:.التركيشات.

الكهربائية.)مقاول)
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.46.شا5ع.
 200(4  6 5قم. .2 طابق. الز5قطوني 

الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000  

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
  .000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بصفته)ا). خالد  طه  السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.تجزئة ما5ي جينا.
املعا5ف. سينا  ابن  شا5ع  .(6 فيال.

0000).الفقيه بن صالح املغرب
-.السيد)ة).فريدة شوقي بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.تجزئة ما5ي جينا.
املعا5ف. سينا  ابن  شا5ع  .(6 فيال.
0000).سيدي جابر بني مالل املغرب
خالد. فاطمة الزهراء. السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
شا5ع ابن سينا. .(6 ما5ي جينا فيال.
صالح. بن  الفقيه  .(0000 املعا5ف.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

.17 891
874I

KSG GROUP

مجموعة ك.س.ج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

KSG GROUP
الرحمة gh1 -متجر )) - الطابق 

اال5�سي - عما5ة -7 جماعة دا5 بوعزة 
-اقليم النواصر،  2722، الدا5 

الشيضاء املغرب
مجموعة ك.1.ج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرحمة 
gh1 -متجر )) - الطابق اال5�سي - 
عما5ة -7 جماعة دا5 بوعزة -اقليم 
النواصر الرحمة gh1 -متجر )) - 
الطابق اال5�سي - عما5ة -7 جماعة 
دا5 بوعزة -اقليم النواصر  2722 

الدا5 الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17699

العام. الجمع  بمقت�سى 

فبراير. .(6 في. املؤ5خ  اإلستثنائي 

الشركة. 5أسمال  5فع  تم  .202 

د5هم». .1.100.000» قد5ه. بمشلغ 

إلى. د5هم». .CAPITAL» من. أي 

.: عن طريق. د5هم». .(99.100.000»

أ5باح أو عالوات. أو  إدماج احتياطي 
إصدا5 في 5أ1 املال.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.860919.
871I

CABINET RSF SARL

LA PIANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE.EL.YOSR, AV.DES

 FAR, N° 8, BUREAU.N°6 –FES ،
30000، FES.MAROC

LA PIANA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 
اال5�سي قطعة 5قم )0 تجزئة تيجاني 

طريق عي2 السمن 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

716 7
 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LA تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 PIANA
قاعة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشاي,.مقهى ومطعم
ممو2 الحفالت

الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

اال5�سي قطعة 5قم.)0.تجزئة تيجاني.
طريق عي2 السمن.0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عيساوي. محمد  السيد)ة). .-
فيال. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الد5اق. الواحد  عشد  زنقة  ياسمينة 

املحمدية.28800.املحمدية املغرب.
الويزي. 5شيد  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
السالم. مجمع  .7 الشقة. الشوعنانية 
فا1. . 0000 فا1. ايموزا5  طريق 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.716 7

876I

FLASH ECONOMIE

VAP CLEAN AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VAP CLEAN AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم )   

شطر ) حي املحمدي - 80000 اكادير 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 18  
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5 حل. يناير. 202. .02 املؤ5خ في.
محدودة. مسؤولية  ذات  شركة 
 VAP CLEAN ذات الشريك الوحيد.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  .AUTO
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.
 80000 .- ).حي املحمدي. )  .شطر.
:.عدم وجود. اكادير املغرب نتيجة ل.

اي نشاط تجا5ي.
و حدد مقر التصفية ب 5قم.)   
شطر.).حي املحمدي.-.80000.اكادير.

املغرب..
و عي2:

السيد)ة).محمد هوش و عنوانه)ا).
 80000 262حي الهدى. بلوك أو 5قم.

اكادير املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.7)206).

877I

 WORLD.ART.CONSULTING.SARL.par

abréviation.WACON.SARL

FREE SALES CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL.par.abréviation.WACON

 SARL
زاوية شا5ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما2 ناصر، إقامة 
املنصو5، الطابق األول، الشقة 5قم 

2، 90000، طنجة، املغرب 
FREE SALES CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
يوسف ابن تاشفي2، زنقة 5شيد 

5ضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 
5قم )2، 90000، طنجة املغرب
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
( 1101

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم اعداد القانو2. فبراير. 202. .08

املسؤولية. ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  املحدودة 
باملميزات التالية.:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  املحدودة  املسؤولية 
الوحيد..

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 
 FREE .: بمختصر تسميتها. االقتضاء.

 SALES CARS
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تسويق. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

محرك. ذات  واملركشات  السيا5ات 
وعجالت.

شا5ع. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

5شيد. زنقة  تاشفي2،. ابن  يوسف 

5ضا،.إقامة الشاوية،.الطابق الرابع،.
5قم.)2،.90000.طنجة املغرب.

اجلها. من  تأسست  التي  املدة 
الشركة.:.99.سنة.

 (00.000 .: مشلغ 5أسمال الشركة.
د5هم مقسم كالتالي.:

حصة. .(00 أكذي. احمد  السيد 
بقيمة.000.).د5هم للحصة

والعائلية. الشخصية  االسماء.
وصفات ومواطن الشركاء.:.

حي. عنوانه  أكذي  احمد  السيد 
الشرف.90000.طنجة املغرب

والعائلية. الشخصية  االسماء.
ومواطن مسيري الشركة:.

حي. عنوانه  أكذي  احمد  السيد 
الشرف.90000.طنجة املغرب

باملحكمة. القانوني  االيداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.299 26.

878I

مكتب محاسشة

 PHARMACIE IFEGH SARL
D`ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسشة
عما5ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
 PHARMACIE IFEGH SARL

D`ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 17)) 

مسجد االخوة الرشيدية 12000 
الرشيدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(67 7

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 PHARMACIE IFEGH SARL

D`ASSOCIE UNIQUE
-.غرض الشركة بإيجاز:.صيدلية

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الرشيدية. االخوة  مسجد  .((17
12000.الرشيدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
صشاح. املرتجي  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الراشدية. .129 الرقم. الذهب  واد 

21000.الراشدية املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.(67 7

879I

HVN-TECHNOLOGIES

HVN-TECHNOLOGIES
إعال2 متعدد القرا5ات

HVN-TECHNOLOGIES
املنطقة الحرة للتصدير بطنجة، 
القطعة 5قم 24أ ، الجزء 5قم 

24ب، املكتب الواقع ما بي2 
الطابقي2 5قم م) ، 90000، طنجة 

املغرب
HVN-TECHNOLOGIES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بطنجة، القطعة 

5قم 24أ ، الجزء 5قم 24ب، املكتب 
الواقع ما بي2 الطابقي2 5قم م) - 

90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.9062(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.7).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
اجتماعية. حصة  .10 تفويت. مايلي:.
أو5و للحصة الواحدة،. .(00 من فئة.
أو5و. .1.000 قد5ها. إجمالية  بقيمة 
الوحيد. للشريك  سلفا  واملكتتشة 
السيد سيرجيو خو�سي كويلهو 5يشيرو.
 HVN-TECHNOLOGIES».في شركة
امشا5ك. السيد  لصالح  .«SARL-AU
الجنسية،. مغربي-إيطالي  محصو2،.
كاب. طريق  بطنجة،. والساكن 

سشا5طيل.
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
مايلي:.قشول استقالة السيد سيرجيو.
منصشه. من  5يشيرو  كويلهو  خو�سي 
HVN- .» لشركة. وحيد  كمسير 
مع. .،«TECHNOLOGIES SARL-AU
أجل. من  الذمة  إبراء. شهادة  منحه 

فترة تسييره للشركة املذكو5ة.
على. ينص  الذي  5قم. :. قرا5 
امشا5ك. السيد  السيد  تعيي2  مايلي:.
الجنسية،. مغربي-إيطالي  محصو2،.
كاب. طريق  بطنجة،. والساكن 
لشركة. وحيد  كمسير  سشا5طيل،.
HVN-TECHNOLOGIES SARL-»
تلزم. وذلك ملدة غير محدودة،. .،«AU
الشركة في جميع معامالتها بالتوقيع.
الوحيد. والشريك  للمسير  الوحيد 

السيد امشا5ك محصو2

على. ينص  الذي  .:4 5قم. قرا5 

مايلي:.تحيي2 وإعادة صياغة القانو2.

مجموع. ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.0:.الذي ينص على مايلي:.

القانو2. صياغة  وإعادة  تحيي2 

مجموع. ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.226 26.

880I

STE TIB COMPT SARL AU

CLINIQUE EST OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بياناتها :

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شا5ع املرابطي2 وزنقة 

الشخا5ي إقامة بغدادي مكتب 5قم 

01 ، 60000، وجدة املغرب

CLINIQUE EST OUJDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 شا5ع 

القائد بلحسي2 - 60000 وجدة 

املغرب.

إعال2 عن تعيي2 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

مؤ5خ.06.فبراير. 202.تقر5 تعيي2.:

-.السيد)ة).بنسعيد زين العابدين.

-.السيد)ة).الحجوجي محمد.

-.السيد)ة).بن يخلف سعيد.

و

 CLINIQUE EST OUJDA  -

املحدودة». املسؤولية  ذات  «شركة 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:.7.شا5ع.

القائد بلحسي2
عند. التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:.)407 
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لشركة. جدد  كمسيرين 
.CLINIQUE EST OUJDA

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .24 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.)264.

88(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ABATTOIR DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage.Lot.
 B22 Lotissement.Zaitoune

 TIKIOUINE.AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ABATTOIR DU SUD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم 
492 مشروع املر1 الشطر الئاني 
الدشيرة الجهادية انزكا2 - 60 86 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

28049
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ABATTOIR DU SUD
مجز5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الدواجن
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.محل 5قم.
الئاني. الشطر  املر1  مشروع  .492
الدشيرة الجهادية انزكا2.-.60 86 -

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
العسري. محمد  السيد)ة). .-
شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
مفتاح سو1. مشروع  .24 عما5ة. .6
انزكا2. .86 60 انزكا2. الدشيرة 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.28049

882I

HELP ENTREPRISE

RABROUB CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE.BOURED 2EME.ETG
 APPT 4 ROCHES.NOIRES ،

20290، CASABLANCA.MAROC
RABROUB CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي النخيل 
11) محل ف ب عما5ة 5قم 2 حي 
النخيل النواصر - الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
17 991

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

RABROUB CAR

تأجير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

سيا5ات بدو2 سائق

النخيل. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

حي. .2 5قم. محل ف ب عما5ة  .(11

النخيل النواصر.-.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.100.000 

د5هم

 1.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5بروب. عادل  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.جميلة.
 20700 د.  1 .(8 5قم. زنقة. ). .2

الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.17 991

88 I

IS-SLAM CONSEILS

RENEW YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IS-SLAM CONSEILS

 RUE.SABRI.BOUJEMAA ، (2

20000، الدا5 الشيضاء املغرب

RENEW YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1) 
زنقة اسامة ابن زايد الطابق 

الثاني املدينة اليسرى 2 ج حي 
 casablanca 20000 املعا5يف

CASABLANCA املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.486  9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. .2022 شتنبر. في. ). املؤ5خ 
املصادقة على.:

فا�سي. عمر  )ة). السيد. تفويت 

40.حصة اجتماعية من أصل. فهري.

ءامنة. )ة). السيد. لفائدة  حصة  .40
ملوكي بتا5يخ. ).شتنبر.2022.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.860881.

884I

centre.d’affaires.sicilia

EL HASSANI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

centre.d’affaires.sicilia
vn.safi.،.46000،.safi.maroc

شركة. .EL HASSANI DESIGN

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
الوحيد

بلوك. .: وعنوا2 مقرها اإلجتماعي.

2.الجيش امللكي. 9).زا عما5ة. ب 5قم.
-.-.اسفي املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي.:.
.9  9

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

)2.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

EL HASSANI DESIGN.شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك.
2.الجيش امللكي. 9).زا عما5ة. ب 5قم.
اسفي املغرب نتيجة لعدم توفر. .- .-

العمل.
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و عي2:
و. الجليل  نو5  احمد  السيد)ة).
6).حي الرياض. 61).بلوك. عنوانه)ا).
)ة). كمصفي. املغرب  اسفي  .46000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
)2.فبراير. 202.وفي بلوك ب. بتا5يخ.
2.الجيش امللكي.-.-. 9).زا عما5ة. 5قم.

اسفي املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. بآسفي  االبتدائية 

 202.تحت 5قم. 46).

881I

SELECT CONSEIL

 ARAMET EDUCATION
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شا5ع عشد املومن عما5ة)42 الطابق 
الرابع 5قم6) ، 60 20، الشيضاء 

املغرب
 ARAMET EDUCATION PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية 

زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر 
الشقالني الطابق الثالت الشقة )) 
الدا5الشيضاء 2000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1740((

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ARAMET EDUCATION PRIVE
مد5سة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

للتعليم الخصو�سي
االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
بكر. ابو  زنقة  و  الجزائر  زنقة  زاوية 
 (( الشقة. الثالت  الطابق  الشقالني 

الدا5الشيضاء.2000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بوعياد. امي2  نبيل  السيد)ة). .-
 MOROCCAN الشركة. ممثل 
 SCHOOLS. &. INNOVATIVE
والكائن. بصفته)ا). .DIDACTICS
زنقة. و  5شد  ابن  زنقة  ب:. عنوانه 
1.حي. موالي بوشعيب طابق. .شقة.
 20000 الداالشيضاء. .PALIMIER

الدا5الشيضاء.املغرب.
ممثل. العلج  عالل  السيد)ة). .-
الشركة.ZAHRAT AMAL.بصفته)ا).
بشير. شا5ع  ب:. عنوانه  والكائن 
 ( 5قم. .D شيماء. اقامة  ابراهيمي 
 20000 الدا5الشيضاء. الجيروند 

الدا5الشيضاء.املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
 MOROCCAN. SCHOOLS. &  -
INNOVATIVE DIDACTICS.«شركة.
بصفتها. املحدودة». املسؤولية  ذات 
 ( ( ب:. اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
ب. .(( شا5ع انفا اقامة ازو5 مكتب.
20000.الدا5 الشيضاء. الدا5 الشيضاء.
عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 
الدائم:. املمثل  .42029( االقتضاء:.

نبيل امي2 بوعياد.
«شركة. .ZAHRAT AMAL  -
بصفتها. املحدودة». املسؤولية  ذات 
زنقة. ب:. اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
 60000 وجدة. .8 5قم. الدا5الشيضاء.
التجا5ي. السجل  املغرب 5قم  وجدة 
املمثل. االقتضاء:. 0 8). عند 

الدائم:.عالل العلج.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.1740((
886I

KSG GROUP

مجموعة ك.س.ج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 5أسمال الشركة

KSG GROUP
الرحمة gh1 -متجر )) - الطابق 

اال5�سي - عما5ة -7 جماعة دا5 بوعزة 
-اقليم النواصر،  2722، الدا5 

الشيضاء املغرب
مجموعة ك.1.ج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرحمة 
gh1 -متجر )) - الطابق اال5�سي - 
عما5ة -7 جماعة دا5 بوعزة -اقليم 
النواصر الرحمة gh1 -متجر )) - 
الطابق اال5�سي - عما5ة -7 جماعة 
دا5 بوعزة -اقليم النواصر  2722 

الدا5 الشيضاء املغرب.
خفض 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.17699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. فبراير. 202. .(6 في. املؤ5خ 

خفض 5أسمال الشركة بمشلغ قد5ه.

من. أي  د5هم». .(11.000.000»
«CAPITAL.د5هم».إلى.«44.100.000 
عدد. تخفيض  .: طريق. عن  د5هم».

األسهم.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.860919.
887I

COMPTALIAS

HONGHUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.HONGHUA » S.A.R.L « 
شركـة ذات الـمـســؤولـية الـمـحــدودة 

مـالـهـــــــــا00) 000 د5هــم

املقر االجتماعي: 46 شا5ع الز5قطوني 
الطابق 2 شقة 6 الدا5 الشيضاء.

فسخ مسشق 
منعقد. استثنائي  قــــرا5  بـمـوجــب  .
وضـعـت. .2022 دجنبر. بتــا5يــــخ. 2.
الضـشـــط. بكـتـابـــة  مـنـه  نسـخـــة 
بـالـمـحـكـمـــة الـتـجـا5يـــة بــالدا5 الشيضاء.
5قـــــم. تـحــت  يناير. 202. بـتــا5يــخ. 2.
2744،.قر5 الشريكي2 سونغ ديوو و.
 HONGHUA ما غييولونغ للشــركـــة.
SARL.،.5أسـمــالـهـــا.00000).د5هــــــم و.
.، الدا5 الشيضاء. مـقـــرهـــا االجتماعي بــ.
2.شقة. 46.شا5ع الز5قطوني الطابق.
،.فسخ الشــركـــة الـمــذكــو5ة أعـــاله. .6

إبتداءا من اٱل2.
أ-.عي2 السيد سونغ ديوو الساكن.
بالجديدة،.إقامة انس تجزئة.1.عما5ة.

ف.2.الشقة. 2.،.كمصفي للشركة.
مكا2 تصفية الشركة بمـقـــر. ب-.
إقامة انس. .، سكن مصفي الشركة.
الشقة. 2  .2 ف. عما5ة  .1 تجزئة.

الجديدة

888I

STE AGEFICO SARL

DRINACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
2) شا5ع عمر الخيام الطابق الثاني 

5قم 4 ، 90000، طنجة املغرب
DRINACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

موالي اسماعيل 4) اقامة موالي 
اسماعيل الطابق   5قم 9 90000 

طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 12( 
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
DRINACO

تاجر. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الصناعية. واألدوات  املستلزمات 
الجديدة واملستعملة

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

موالي. اقامة  .(4 اسماعيل. موالي 
 90000  9 5قم. الطابق. . اسماعيل 

طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اد5يس. النعيمي  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
طنجة. .90000  (0 5قم. مراكش 

املغرب
فاطمة. النعيمي  السيد)ة). .-
الزهراء.بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.
0) 90000.طنجة. زنقة مراكش 5قم.

املغرب
محمد. النعيمي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
جرا5ي.02.زنقة.84.أ 5قم.20 90000 

طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
اد5يس. النعيمي  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
0) 90000.طنجة. زنقة مراكش 5قم.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.

.( 12( 
889I

IL CONSIGLIO SARLAU

 COMPANY ELECTRICITY
 AND AIR CONDITIONING
MAINTENANCE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 IL CONSIGLIO SARLAU
املسيرة 2 5قم )60 الطابق األول 5قم 

6  مراكش
 COMPANY ELECTRICITY

 AND AIR CONDITIONING
 MAINTENANCE SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد وعنوا2 مقرها 

اإلجتماعي 5قم 71  
دوا5 السلطا2 ، تسلطانت ، مراكش 

- إعال2 عن تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  9(9
 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة عند. تسمية الشركة،. .- .

اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها
 COMPANY ELECTRICITY  
 AND AIR CONDITIONING

MAINTENANCE SARL.AU
الشركة غرض بإيجاز.-

الصيانة. الكهربائية  التركيشات  .
الصناعية.

-.عنوا2 املقر الجتماعي.:.5قم.71  
دوا5 السلطا2.،.تسلطانت.،.مراكش.

40061.مراكش
أجلها. تأسست من  التي  املدة  .- .

الشركة.
99.سنة.-

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم.

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم.-.مشلغ الحصص العينية.

-.بيانات حول الشركاء األشخاص.
الطشيعيو2

الفا�سي. الدين  نصر  السيد  .-

والكائن. الوحيد  الشريك  بصفته 

عنوانه ب:.مد5سة الرسموكي اجنا2.

مراكش. .40000 مراكش. العافية 
املغرب

-.بيانات حول الشركاء األشخاص.

الشخصية. األسماء  .- .- املعنويو2:.

والعائلية وصفات ومواطن وصفات.

لهم. يحق  الذين  األغيا5  أو  الشركاء 
إلزام الشركة اتجاه الغير

الفا�سي. الدين  نصر  السيد  .-

ب:. عنوانه  والكائن  مسير  بصفته 

العافية. اجنا2  الرسموكي  مد5سة 
مراكش.40000.مراكش املغرب

باملحكمـة. القـانوني  اإليـداع  تم 
 02 يـوم. بمراكش  التجـا5يـة 

ما15 202.تـحت عـدد.2)411)
890I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

CODING CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE.AHLAM 1 ENTRÉE

 B.BUREAU.N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ.MARRAKECH، 40000،

marrakech.maroc
CODING CAMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال زينيت زنقة مسلم تجزئة 
بوكا5 الطابق الثالث شقة 5قم 4) 

باب دكالة - 0 400 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  911
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

CODING CAMP

-.غرض الشركة بإيجاز:.•.خدمات.

الترويج والتسويق من خالل الدعم.
عبر اإلنترنت،

•.تقديم الخدمة للخا5ج
والشراكة. العمل  عالقة  .•

والتمثيل واالمتياز.
.، العمالء. عالقات  إدا5ة  .•

املتخصصة في االتصاالت.
ستهتم. التي  االتصاالت  إدا5ة  .•
قنوات. خالل  من  النا1  بربط 

االتصال.
مركز. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
تجزئة. مسلم  زنقة  زينيت  االعمال 
 (4 5قم. شقة  الثالث  الطابق  بوكا5 

باب دكالة.-.0 400.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
حنا2 جير بصفته)ا). السيد)ة). .-
والكائن عنوانه ب:.عما5ة ايسلي شق.
5قم.) .ملحيطة جليز.40000.مراكش.

املغرب
الشان�سي. يوسف  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
عما5ة. االتفاق  عملية  .8 املحاميد.
مراكش. .40014 مكر5. .22 أ شقة. . 

املغرب.
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
.(  911

89(I
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تادلة لإلستشا5ة

 STE WARIF SERVICE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة.

تادلة لإلستشا5ة
2)  شا5ع الحسن الثاني الطابق 
الثالث ، 000 2، بني مالل املغرب
 STE WARIF SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي 18  شا5ع 
بوزكري بن خلوق كاسطو5 - 000 2 

بني مالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.40( 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .(0 في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

واإلستراد،. التصدير  عمليات 
التجا5ة الحرة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.28.فبراير.
 202.تحت 5قم.160).

892I

jamal.ait.hommad

موحا تراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal.ait.hommad
 lascam.residence.yassir.br.nr 5
 nouveau.quartier.SIDI.KACEM،

16000، SIDI.KACEM.MAROC
موحا تراد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 
سعيد الواد زيرا5ة 6000) سيدي 

قاسم -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
294 9

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
موحا. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

تراد
مقاول. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االشغال املختلفة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 اوالد.
سيدي. .(6000 زيرا5ة. الواد  سعيد 

قاسم.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).5حالي محمد بصفته)ا).
 8794( ب. ص  ب:. عنوانه  والكائن 

العي2.).العي2 االما5ات
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.294 9

89 I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

حافضين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 L’AFRICAINE D’ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD.MOHAMED.V.N 281 APP
 7 BENI.MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
حافضي2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
العصري زنقة 0) الرقم 2  الطابق 
الثاني بني مالل 000 2 بني مالل 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.860(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.02.غشت.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  2 الرقم. .(0 زنقة. العصري  «الحي 
بني. .2 000 الطابق الثاني بني مالل.
إلى.«اوفيسيا سينتر.   مالل املغرب».
02.الحي العصري. السدة مكتب 5قم.

بني مالل.000 2.بني مالل املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.1).شتنبر.

2022.تحت 5قم.878.

894I

AFIDACOM

QANDM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و 7) تجزئة السيكو2 األطلس 

طريق صفرو ، 0000 ، فا1 املغرب
QANDM INDUSTRIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 
غفساي شا5ع الطائف حي األمل 

طريق صفرو 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
717(1

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

QANDM INDUSTRIES
-.غرض الشركة بإيجاز:.الخياطة.

العصرية
زنقة. .4 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
األمل. حي  الطائف  شا5ع  غفساي 

طريق صفرو.0000 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بوبكري. عائشة  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  0000 األمل طريق صفرو النرجس.

فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.717(1

891I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

داي دارنا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 L’AFRICAINE D’ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD.MOHAMED.V.N 281 APP
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 7 BENI.MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC

داي دا5نا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
العصري زنقة 0) الرقم 2  الطابق 
الثاني بني مالل 000 2 بني مالل 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.87((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.02.غشت.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  2 الرقم. .(0 زنقة. العصري  «الحي 
بني. .2 000 الطابق الثاني بني مالل.
إلى.«اوفيسيا سينتر.   مالل املغرب».
السدة مكتب 5قم. 0.الحي العصري.

بني مالل.000 2.بني مالل املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.1).شتنبر.

2022.تحت 5قم.879.
896I

HC HAJAR CONSULTING SARL AU

MARTIL CARGO شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 HC HAJAR CONSULTING SARL
AU

 13RUE 45 QUARTIER.SLIMANI
 TANGER.TANGER، 90000،

TANGER MAROC
شركة MARTIL CARGO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

فا1 9 زنقة او5وغواي اقامة شيماء 
الطابق الثاني 5قم 6 طنجة 90000 

طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 1  (
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

شركة. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

MARTIL CARGO

اتفاقية. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الوطني. بالنقل  املتعلقة  الخدمات 

والدولي لشضائع االستيراد./.التصدير

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

فا9.1.زنقة او5وغواي اقامة شيماء.

 90000 طنجة. .6 الطابق الثاني 5قم.

طنجة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

العينية. الحصص  مشلغ  .-

لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف  مع 

00.000).د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

اليعقوبي. احمد  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 7 9).ب 5قم. السواني السعادة زنقة.

طنجة.90000.طنجة املغرب

بونوا5ة. حمزة  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.القصر.

الصغير. القصر  قيادة  و  الصغيرج 

فحص انجرة.)1)94.القصر الصغير.

املغرب

العشوبي. مو�سى  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

غندوز. بئر  مركز  .420 5قم. النهضة 

عمالة اوسرد.74004.الكويرة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

 MARTIL CARGO شركة. .-

املحدودة». املسؤولية  ذات  «شركة 

بصفتها والكائن مقرها اإلجتماعي ب:.

زنقة او5وغواي اقامة. .9 شا5ع فا1.

طنجة. .6 الثاني 5قم. الطابق  شيماء.

السجل. 5قم  املغرب  طنجة  .90000

 ( 1  ( االقتضاء:. عند  التجا5ي 

املمثل الدائم:.احمد اليعقوبي.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.

.( 1  (

897I

ديوا2 األستاذ صالح تويجر

BICER EMIN FIRM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا2 األستاذ صالح تويجر
كريسطال -  الطابق السفلي، ب 

06، شا5ع سيدي محمد بن عشد هللا 
، 00)20، الدا5 الشيضاء املغرب

BICER EMIN FIRM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 
ابن عادل اقامة دا5 الراجي الطابق 

الثاني بو5كو2 الدا5الشيضاء 20040 
الدا5الشيضاء 20040 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174601
في. مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تقر5 تأسيس شركة. يناير. 202. .(2
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 BICER.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

EMIN FIRM
-.غرض الشركة بإيجاز:.االستثما5.

في املجال
واملعامالت. والعقا5ي  السياحي 
عقا5. اي  شراء. والدولية  الوطنية 
مشنى اوغير مشني بسند ملكية أو بدونه.

وساطة في املعامالت
املنقولة أو العقا5ية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.9).زنقة.

الطابق. الراجي  اقامة دا5  ابن عادل 
 20040 الثاني بو5كو2 الدا5الشيضاء.
الدا5الشيضاء.20040.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
امي2 بصير بصفته)ا). السيد)ة). .-
  (200 تركيا. ب:. عنوانه  والكائن 

اسكند25 تركيا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
.174601

898I

MACOSIS CONSULTING

MACOSIS EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE.ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
MACOSIS EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
اللة فاطمة الزهراء اقامة عشد 

الجليل مكثب 4 الطابق االول ملعب 
الخيل 0000  فا1 -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

717((

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MACOSIS EXPERTISE

خشير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

محاسب
زنقة. .( عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

عشد. اقامة  الزهراء. فاطمة  اللة 

الجليل مكثب.4.الطابق االول ملعب.

الخيل.0000 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (00 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الزويتني. املنعم  عشد  السيد)ة). .-

ثجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الوفاء.5.4قم.68.الطابق االول طريق.

صفرو.0000 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.717((

899I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 MAROC UNIVERSEL
MEDIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE.IBTISSAM.RUE
 MARMOUCHA.ATLAS.FES ،

30000، FES.MAROC
 MAROC UNIVERSEL MEDIA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 40 
الطابق 1 مكاتب االندلس زنقة 
اصيلة االطلس 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71677
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 MAROC UNIVERSEL MEDIA

SARL
إصدا5. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
تنظيم. .، والدو5يات. الصحف 
و. للد5اسات  مكتب  املهرجانات،.

االبحاث..
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
مكاتب االندلس زنقة. .1 الطابق. .40

اصيلة االطلس.0000 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).ليلى ابزيزي بصفته)ا).

زنقة. .6 5قم. ب:. عنوانه  والكائن 

اسطنشول حي التوفيق ليراك سيدي.
ابراهيم.0080 .فا1 املغرب

االضادي. نجيب  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.6.زنقة.

سيدي ابراهيم. .2 اسطنشول الطابق.
0080 .فا1 املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.71677
900I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 SOCIETE DE GESTION
POMPE BETON SGPB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة.

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR ( 2
 I.BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 SOCIETE DE GESTION POMPE
BETON SGPB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي «مكازة 
بالطابق اال5�سي بقعة 5قم 80) 
الكائنة بتعاونية الوفاء للسكن 
الد5وة برشيد - 26202 الد5وة 

برشيد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(71( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .2( في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

نقل الشضائع لآلخرين.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

ما15. .02 بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.281.

90(I

مستأمنة املتنبي للمحاسشة

HE2M SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمحاسشة

0 ) شا5ع املتنبي الطابق 2 ، 

000 2، بني مالل املغرب

HE2M SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي الجود 

بلوك 1 5قم 22 الطابق االول - 

000 2 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.89(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. فبراير. 202. في. 2. املؤ5خ 

ذات. شركة  .HE2M SERVICE حل.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي. د5هم وعنوا2 مقرها 

الجود بلوك.5.1قم.22.الطابق االول.-.

000 2.بني مالل املغرب نتيجة لعدم.

القد5ة على املنافسة.

و عي2:

ايوب هماز و عنوانه)ا). السيد)ة).

حي الجود بلوك.5.1قم.22 000 2.بني.

مالل املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

بتا5يخ. 2.فبراير. 202.وفي حي الجود.

بلوك.5.1قم.22.الطابق االول.-.-.بني.

مالل املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.28.فبراير.

 202.تحت 5قم.)16).

902I
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ACDEN

UBIFLOW MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACDEN

 Boulevard.Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème.étage ،

20380، CASABLANCA.MAROC

UBIFLOW MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ال ما5ينا، 

تو5 كريستال - 5 د 1 ب 06 - 

20210 الدا5 الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.  642 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .(6 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

UBIFLOW MAROC.مشلغ 5أسمالها.

مقرها. وعنوا2  د5هم  .10.000

اإلجتماعي ال ما5ينا،.تو5 كريستال.- 5.

الدا5 الشيضاء. .20210 -  06 د 1 ب.

املساهمي2. قرا5  .: ل. نتيجة  املغرب 

بوقف األنشطة..

و حدد مقر التصفية ب ال ما5ينا،.

 -  06 ب.  1 د   5 - كريستال. تو5 

20210.الدا5 الشيضاء.املغرب..

و عي2:

جا2. 5وبرت،. أنطوا2،. السيد)ة).

.، . 18 0 ال فالي،. كريير و عنوانه)ا).

بيتو2 فرنسا كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.ال ما5ينا،.

الدا5. .06 - 5 د 1 ب. تو5 كريستال.

الشيضاء

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.4 8604.

90 I

MCG

أم �سي المب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle.Bd. A. El.Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أم �سي المب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عالل الفا�سي، العما5ة 2)، شقة 
5قم 1، سي2 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  87(
 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها:.أم �سي.

المب
وسيط. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
متخصص في تجا5ة منتجات معينة.
.، متنوعة. هدايا  .، جلدية. )سلع 
منسوجات،. طعام،. قوائم  تغليف،.

أدوات مكتبية.....إلخ).
واإلكسسوا5ات. و  السلع  تصنيع 
واملطاعم. الفنادق  و  املكاتب  لفائدة 

...).وكالة إعالنات
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
عالل الفا�سي،.العما5ة.2)،.شقة 5قم.

1،.سي40000.2.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

ميال2. تانيا  ما�سي  السيد)ة). .-

 268 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

ميركو5ي. .7 200 بيريا5. شوما2 دي 

فرنسا

فجونة. توفيق  السيد)ة). .-

 268 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

ميركو5ي. .7 200 بيريا5. شوما2 دي 

فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.(  87(

904I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

ORTHOVISA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

دا5 البر و االحسا2 عما5ة - د - 5قم ) 

شا5ع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب

ORTHOVISA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي فيال 6 بو مسما5الدوديات 

مراكش 40000 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(41499

 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ORTHOVISA

-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع أجهزة.
وإصالحها- وتكييفها  العظام  تقويم 
تقويم. معدات  وتصنيع  تصميم 

العظام الشخصية
الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
مسما5الدوديات. بو  فيال 6. السفلي 

مراكش.40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
زهرة. محمد  ايت  السيد)ة). .-
بلوك. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
5.7قم.219.املحاميد مراكش.40000 

مراكش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.(41499

901I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE INTERNATIONAL
 SIRIUS AGENCY FOR
 EVALUATION AND

DEVELOPEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE.IBTISSAM.RUE
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 MARMOUCHA.ATLAS.FES ،
30000، FES.MAROC

 SOCIETE INTERNATIONAL
 SIRIUS AGENCY FOR
 EVALUATION AND

DEVELOPEMENT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم )) 
الطابق   زنقة محمد عشدو - - فا1 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.16827

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تقر5 حل. .2022 املؤ5خ في. 2.ما15.
 SOCIETE INTERNATIONAL
 SIRIUS AGENCY FOR
 EVALUATION AND
شركة. .DEVELOPEMENT SARL
مشلغ. املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.
الطابق.   .(( مقرها اإلجتماعي 5قم.
املغرب. فا1  .- .- زنقة محمد عشدو.

نتيجة لتداعيات كوفيد.9)..
و عي2:

و. ملياني  محمد  السيد)ة).

حي واد فا1. . ( زنقة. .24 عنوانه)ا).

)ة). كمصفي. املغرب  فا1  . 0090
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
 (( وفي 5قم. .2022 ما15. بتا5يخ. 2.
الطابق. .زنقة محمد عشدو.-.-.فا1.

املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 202/)642.
906I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

ALPHA PROJECTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE.IBTISSAM.RUE

 MARMOUCHA.ATLAS.FES ،
30000، FES.MAROC

 ALPHA PROJECTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عشد الكريم الخطابي الطابق الثاني 
اقامة بنمو�سى الكواش م.ج - - فا1 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19269

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.)0.فبراير. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«شا5ع عشد الكريم الخطابي الطابق.

الثاني اقامة بنمو�سى الكواش م.ج.-.-.

فا1 املغرب».إلى.«محل 5قم. .اقامة.

باب. الزيزي  فوزي  محمد  زنقة  .98
الغول ظهر املهراز.-.-.فا1 املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم. 6422/202.

907I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

ALPHA PROJECTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة.

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE.IBTISSAM.RUE
 MARMOUCHA.ATLAS.FES ،

30000، FES.MAROC
 ALPHA PROJECTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
عشد الكريم الخطابي الطابق الثاني 
اقامة بنمو�سى الكواش م.ج - - فا1 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.19269

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .0( في. املؤ5خ 

نشاط. إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي.:

التجا5ة العامة..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم. 6422/202.
908I

excofi

2AAT
إعال2 متعدد القرا5ات

excofi
الشق   عما5ة لحشابي شا5ع الجوال2 

ليدو فا1 ، 000) ، فا1 املغرب
2AAT «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: محل 5قم 
4 دوا5 الطاللسة عي2 الشقف سجع 

- - 0000  املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.6881 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.06.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
على. ينص  الذي  .:( 5قم. قرا5 
مايلي:.استقالة مسير.:.السيد ياسي2.

اشقايفي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.9:.الذي ينص على مايلي:.
كمسير. مسكي2  نبيل  السيد  تعيي2 

وحيد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(4 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.84)6.
909I

offisc

IMINTALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

offisc

 casablanca.casablanca، 20500،

casablanca.maroc

IMINTALIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي األزهر 2 م 

1 20 اإلقامة 1 ) محل 5قم 2 - 

20200 الدا5 الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(6091

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.06.دجنبر.)202.تم تحويل.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

اإلقامة. .20 .1 م  .2 «األزهر. من.

الدا5. .20200  -  2 5قم. محل  .( 1

تجزئة. «2ـ). إلى. املغرب». الشيضاء.

برشيد. .26(00 .- اإلسماعيلية. .24

املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .(2 بتا5يخ. ببرشيد  االبتدائية 

2022.تحت 5قم. 2.

9(0I

جيمواي كونسيلتينك

ALASKA BEACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيمواي كونسيلتينك

)2 شا5ع أبو عشد هللا النافعي إقامة 

بن عمر الطابق 4 الشقة 5قم 0) 

املعا5يف الدا5 الشيضاء ، 70 20، 

الدا5 الشيضاء املغرب

ALASKA BEACH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشلوك 

دالتجزئة 5قم 10 جماعة سيدي 
5حال الشاطىء برشيد - برشيد -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(718 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ALASKA BEACH

إنشاء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
وإدا5ة املقهى

الشلوك. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

سيدي. جماعة  .10 5قم. دالتجزئة 
5حال الشاطىء.برشيد.-.برشيد.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
محمد. الحكيمي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
جماعة. .10 5قم. د  الشلوك  التنمية 
سيدي 5حال الشاطئ برشيد.71)26 

برشيد سيدي 5حال.
احمد. الحكيمي  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
جماعة. .10 5قم. د  الشلوك  التنمية 
سيدي 5حال الشاطئ برشيد.71)26 

برشيد سيدي 5حال
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  يناير. 202. .24 بتا5يخ.
.(718 

9((I

FIDCOM SAHARA

RPIDE DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA

شا5ع الطبراني حي الوحدة )0 5قم 
20 العيو2 ، 70000، العيو2 

املغرب

RPIDE DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة )0 الشطر الثاني بلوك ف 
5قم 281 مكر5 العيو2 70000 

العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4480 

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 RPIDE.:اإلقتضاء،.بمختصر تسميتها

DESIGN

أشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

ف. بلوك  الثاني  الشطر  .0( الوكالة.
 70000 العيو2. مكر5  .281 5قم.

العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

النقو1. صالح  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.21 

08.الشطر. 0.حي التضامن. العما5ة.

عي2 العودة.00)2).تما5ة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.4480 
9(2I

wimocab

STE AMISTAD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيا2 5قم 49 

الطشقة   الشقة 8 سدي معروف 
الدا5الشيضاء مجموعة سوفيا2 
5قم 49 الطشقة   الشقة 8 سدي 
معروف الدا5الشيضاء، 20280، 

املغرب الدا5 الشيضاء
STE AMISTAD IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84 شا5ع 
والد زيا2 مركزالتجا5ي أبودهاب 

الدا5الشيضاء - الدا5الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1744(1
 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

AMISTAD IMMO
-.غرض الشركة بإيجاز:.

مطو5 عقا5ات
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.84.شا5ع.
أبودهاب. مركزالتجا5ي  زيا2  والد 

الدا5الشيضاء.-.الدا5الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الرزاق. عشد  السيد)ة). .-
عنوانه. والكائن  بصفته)ا). نوة 
 20470 السوداء. الصخو5  ب:.

الدا5الشيضاء.املغرب
قرنا1. املهدي  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الجديدة. السعادة. . الزيات  حسن 

24020.الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.1744(1

9( I

wimocab

HELLO CONFIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيا2 5قم 49 

الطشقة   الشقة 8 سدي معروف 
الدا5الشيضاء مجموعة سوفيا2 
5قم 49 الطشقة   الشقة 8 سدي 
معروف الدا5الشيضاء، 20280، 

املغرب الدا5 الشيضاء
HELLO CONFIANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 
84 شا5ع مولي إد15 األول 

5قم 4)الدا5الشيضاء 20200 
الدا5الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17409(

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HELLO CONFIANCE

-.غرض الشركة بإيجاز:.

بيع السجائر االلكترونية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.84.شا5ع.

مولي إد15 األول 5قم.4)الدا5الشيضاء.

20200.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

لعرو1. ليلى  السيد)ة). .-

مر1. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الفداء. السلطا2  د5ب  السلطا2 

20470.الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.17409(

9(4I

SELECT CONSEIL

BRIGHT STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شا5ع عشد املومن عما5ة)42 الطابق 

الرابع 5قم6) ، 60 20، الشيضاء 

املغرب

BRIGHT STRATEGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر 

الشقالني الطابق الثالت الشقة )) 

الدا5الشيضاء 2000 الدا5 الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17420 

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 BRIGHT STRATEGY

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستشا5ات االدا5ية.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

بكر. ابو  زنقة  و  الجزائر  زنقة  زاوية 

 (( الشقة. الثالت  الطابق  الشقالني 

الدا5الشيضاء.2000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشدهللا. برها2  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

 20000 محمدية. . 7 5قم. النخالي 

محمدية املغرب.

عزالدين. هنو2  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

العما5ة. الشعبي  مجموعة  البساتي2 

تما5ة. .20000 تما5ة. .06 شقة. . 1
املغرب.

-.السيد)ة).5مزي غزال2 بصفته)ا).

بيرو2. زنقة  .(2 والكائن عنوانه ب:.

2.شقة. .بلفدير الدا5الشيضاء. طابق.
20000.الدا5الشيضاء.املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.17420 

9(1I

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ W.PARTNERS
CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تعيي2 ممثل قانوني للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps.bureaux.angle

 rue.abdelkhalek.torres.et.rue
 brahim.roudani 6eme.etage
N°40 ، 30100، FES.MAROC

 SOCIÉTÉ W.PARTNERS
CONSULTING SARL AU «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

 CENTRE :وعنوا2 مقرها االجتماعي
 RIAD 61 AV.LALLA.YACOUT
 ANGLE.MAANI 2 EME.ETG.N
Casablanca - 20400 , 69 الدا5 

الشيضاء املغرب.
«تعيي2 ممثل قانوني للشركة»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.470611

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

وتشعا. .2022 دجنبر. .09 في. املؤ5خ 

تعيي2. تقر5  الحالي  املسير  الستقالة 
املمثل)ين).القانوني)ين):.

-.از5وال 5شيد
 SOCIÉTÉ W.PARTNERS  -
شركة. .CONSULTING SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
اإلجتماعي. مقرها  الكائن  الوحيد 
 CENTRE RIAD 6( AV LALLA ب:.
 YACOUT ANGLE MAANI 2 EME
الدا5. .- .ETG. N. 69. ,. Casablanca

الشيضاء.املغرب
عند. التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:.470611
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

يناير. 202.تحت 5قم.9)8118.

9(6I

JOUY.&.CO.MAROC

JOUY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JOUY.&.CO.MAROC
 RUE. AHMED. CHAOUKI. N°

32.،.90000،.TANGER.MAROC
املسؤولية. ذات  شركة  .JOUY

املحدودة)في طو5 التصفية)
زنقة. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
أحمد شوقي 5قم.2 .-.-.طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي.

.9909(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
تقر5 حل. يناير. 202. .21 املؤ5خ في.
املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 
JOUY.مشلغ 5أسمالها.00.000).د5هم.
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد.
شوقي 5قم.2 .-.-.طنجة املغرب نتيجة.

ل.:.عدم التوفرعلى أي مشروع.
مجمع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
«ك». عما5ة. .7 شطر. كوما5يسشا 
294.-.-.طنجة. الطابق الخامس 5قم.

املغرب..
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و عي2:
و. بوغاللة  محسن  السيد)ة).
شطر. كوما5يسشا  مجمع  عنوانه)ا).
الطابق الخامس 5قم. «ك». عما5ة. .7
294 90000.طنجة املغرب كمصفي.

)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.206 26.
9(7I

SOCIETE IMMOBILIERE MALABATA VIEW

الشركة العقارية ماالباطا فييو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE IMMOBILIERE
MALABATA VIEW

 RESIDENCE CHAOUIA
 AVENUE YOUSSEF IBN
 TACHFINE RUE RACHID REDA
 4EME. ETAGE. N°. 21. ،. 90000،

TANGER.املغرب
فييو. ماالباطا  العقا5ية  الشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
شا5ع. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
يوسف ابن تاشفي2 زنقة 5شيد 5ضا.
اقامة شاوية الطابق الرابع 5قم.)2 - - 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي.
.( 4019

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .(4 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

أحمد سو�سي. )ة). السيد. تفويت 

تاملي.100.حصة اجتماعية من أصل.

100.حصة لفائدة السيد.)ة).عثما2.
سو�سي تاملي بتا5يخ.08.فبراير. 202.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
فبراير. .(4 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.16 2.
9(8I

LEADER PRESSE

ARCHITYPE DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER PRESSE

 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR.APP 18 GOUTHIER ،

20000، CASABLANCA.MAROC

ARCHITYPE DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )20 

مصطفى املعاني الطابق الرابع 

مكتب 5قم9) 20000 الدا5 الشيضاء

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174(47

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ARCHITYPE DESIGN
زخرفة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املشاني و الديكو5

 20( االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

مصطفى املعاني الطابق الرابع مكتب.
5قم9) 20000.الدا5 الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

ابن. هدى  السيدة  حصص  د5هم،.

الخياط زكا5ي.000).حصة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الخياط. ابن  هدى  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. زكا5ي بصفته)ا).

41.تجزئة صالج عي2 الدياب الشيضاء.
انفا.20000.الدا5الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.174(47

9(9I

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS

JULIAN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 PACIFIC ACCESSOIRES
AUTOS

الو5ود،. إقامة  .،1 زنقة. .،(4
 RUE JAAFAR  (4 ا. طالب،. أوالد 
 IBN HABIBE ETG 1 APPT
.،19. BOURGOGNE،. 20240

لدا5الشيضاء.املغرب
شركة. .JULIAN SERVICE
طو5. املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية)
د5ب. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
الخير الزنقة.21.الرقم.26.عي2 الشق.

-.-.الدا5 الشيضاء.املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي.
.24 2((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

6)20.تقر5 حل. 07.شتنبر. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

5أسمالها. مشلغ  .JULIAN SERVICE

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000
 21 الزنقة. الخير  د5ب  اإلجتماعي 
الرقم.26.عي2 الشق.-.-.الدا5 الشيضاء.
تحقيق. عدم  .: ل. نتيجة  املغرب 

االهداف االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب د5ب الخير.

.- .- عي2 الشق. .26 الرقم. .21 الزنقة.
الدا5 الشيضاء.املغرب..

و عي2:
السيد)ة).عشد االله ايت علو�سي و.
عنوانه)ا).د5ب الخير الزنقة.21.الرقم.
09.عي2 الشق.20470.الدا5 الشيضاء.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 
دجنبر.6)20.تحت 5قم.0)006221.

920I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

NOVEA-MENUISERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV.ABOULHASSAN.EL
 MARINI.V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
 NOVEA-MENUISERIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكنا1 
-5قم )  زنقة الز5هونية . - 10000 

مكنا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 1489

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .24 املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

NOVEA-MENUISERIE SARL.مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.
  ( -5قم. مكنا1. اإلجتماعي  مقرها 
مكنا1. .10000 .- .. الز5هونية. زنقة 

املغرب نتيجة ل.:.
•.الحل املشكر لشركة..
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مديوي. السيد  املصفي  تعيي2  .•
محمد...

  ( و حدد مقر التصفية ب 5قم.
 10000 .- الز5هونية مكنا1. .( زنقة.

مكنا1 املغرب..
و عي2:

و. مديوي  محمد  السيد)ة).

وجه. . 441 5قم. .11 زنقة. عنوانه)ا).

مكنا1. .10000 مكنا1. عرو1 
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
  ( :.5قم. الوثائق املتعلقة بالتصفية.

زنقة).الز5هونية مكنا1.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(6 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.709).

92(I

EKITAK

EKITAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EKITAK
الشقة 5قم  0 شا5ع محمد الخامس 
عما5ة مضرا2 الطابق الثاني بركا2 ، 

00  6، بركا2 املغرب
EKITAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 

5قم   شا5ع محمد الخامس عما5ة 
مضرا2 الطابق الثاني بركا2 املغرب 

00  6 بركا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

89  
 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

EKITAK

األثاث. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
ومعدات املكاتب والتجهيزات املتنوعة

أشغال عامة و بناء
استيراد وتصدير

الشقة. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-

شا5ع محمد الخامس عما5ة. 5قم. .

مضرا2 الطابق الثاني بركا2 املغرب.
00  6.بركا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
صديقي. محمد  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 6  00 بركا2. زكزل  الحاج  اوالد 

بركا2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.
.89  

922I

afaqconseil

HAMZILO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I.SIDI.GHANEM

 BUREAU.N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAMZILO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقليم 

الحوز جماعة او5يكة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

( 27((

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. إعداد  تم  يناير. 202. .09

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

.: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

.HAMZILO
5ياض. .(- .: غرض الشركة بإيجاز.

إدا5ة. -2مقاول  .. الضيافة. بيت  او 

مختلف الخدمات.)إدا5ة الفنادق).

اقليم. .: االجتماعي. املقر  عنوا2 

.- مراكش. او5يكة  جماعة  الحوز 

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 10.000 الشركة:. 5أسمال  مشلغ 

د5هم،.مقسم كالتالي:

 100 .: السيد اولحوشمة حسي2.

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

حسي2. اولحوشمة  السيد 

سويس. .40000 سويس. عنوانه)ا).

سويس.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

حسي2. اولحوشمة  السيد 

سويس. .40000 سويس. عنوانه)ا).

سويس

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)4409).

92 I

afaqconseil

STR SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257. Q.I. SIDI. GHANEM
 BUREAU. N°9. ETAGE. 2
 MARRAKECH. ،. 40000،

MARRAKECH MAROC
ذات. شركة  .STR SAKAN
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
الحي. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
 244 5قم. غانم  سيدي  الصناعي 

الطابق.).مراكش.40000.مراكش.-
ذات. شركة  تأسيس  عن  إعال2 
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي:.

(  62 
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STR تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

SAKAN
منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ي
الحي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 244 5قم. غانم  سيدي  الصناعي 

الطابق.).مراكش.40000.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الصاكي. يوسف  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
5.1قم. 88 40000.مراكش. محاميد.

املغرب
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-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

الصاكي. يوسف  السيد)ة). .-

مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

5.1قم. 88 40000.مراكش. محاميد.
املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.(  62 

924I

ZODIREC.Consulting

T-H-COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZODIREC.Consulting
RUE.AL.BATINIA, EX- ,46
 RUE.BOUCHER, DERB

 GHALLEF.MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

T-H-COM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 202 
شا5ع عشد املومن 5قم 1 الطابق 

األ5�سي الدا5 الشيضاء - 20042 الدا5 
الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 89 77

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تمت. فبراير. 202. .08 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

شعيرة. هشام  )ة). السيد. تفويت 

أصل. من  اجتماعية  حصة  .(.000

)ة). السيد. لفائدة  حصة  .(.000
يونس و5اق بتا5يخ.08.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 24 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860224.

921I

FLASH ECONOMIE

VIVAI ITAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية سشع عيو2
حي نو5ا 5قم 46 شا5ع الحسن الثاني

سشع عيو2 مكنا1
 SARL-AU » VIVAI.ITAMA»

شركة محدودة املسؤولية للشريك 
الوحيد

5أ1 مالها 00, 000 00) د5هم
منزل إقامة نو5ا عما5ة 1 شقة 4  

الدو5ية 10020 مكنا1
5قم السجل التجا5ي 18087 

بمكنا1
املوضوع تأسيس شركة 

بمقت�سى. الشركة  هذه  أسست 
بتا5يخ. 02/202/ 0  العرفي  العقد 
املتضمن للشيانات التالية من طرف.

السيدة اوملازي فلو5ينا.
خصائصها كالتالي:.

محدودة. شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك الوحيد.«ش.م.م..
ذات الشريك الوحيد».

.: .« .VIVAI. ITAMA. «. SARL-AU
التسمية.

املوضوع:
-انتاج نشاتات العنب والفاكهة.

مواد. وتصدير  وتسويق  استيراد 

تكاثر العنب ونشاتات الفاكهة الالزمة.
إلنتاج الفاكهة

العمليات. جميع  عامة  وبصفة 

واملالية. التجا5ية  العقا5ية  املنقولة 

التي يمكن أ2 تتصل بصفة مشاشرة.

أو. الشركة  أو غير مشاشرة بموضوع 

الشركة. تطو5  إلى  تؤدي  آ2  يمكن 
املذكو5ة.

نو5ا. إقامة  املقر االجتماعي منزل 
 10020 الدو5ية. . 4 عما5ة 1 شقة.

مكنا1.
تا5يخ. من  تبتدئ  سنة  .99 املدة.

تسجيل الشركة.
 (00  000  ,00 الشركة. 5أسمال 
د5هم مقسمة إلى.000).حصة قيمة.
كل واحدة منها.00, 00).د5هم منحت.

كالتالي:.

السيدة اوملازي فلو5ينا.000) 
حصة.00, 000 00).د5هم.

التسيير. يرجع  الشركة  تسيير 

غير. ملدة  فلو5ينا  اوملازي  السيدة 
محدودة.

السيدة. اإلمضاء. يرجع  اإلمضاء.
اوملازي فلو5ينا ملدة غير محدودة.

  ( يناير إلى. .( سنة الشركة من.
دجنبر..

توزيع األ5باح
بعد خصم املصا5يف والتحمالت.
القانو2. في  إليها  املشا5  القانونية 

التأسي�سي وبعد خصم.5%.لتكوين.
الربح. فا2  القانوني  االحتياطي 
الصافي يقسم بي2 الشركاء.كل حسب.
مال. 5أ1  في  االجتماعية  حصصه 

الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي.
يوم. بمكنا1  التجا5ية  باملحكمة 

 202/ 0/)0.تحت 5قم.) 184.
926I

ste.united.consulting

STE PANORAMA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ste.united.consulting
 N° 14 ESPACE.SAISS.AV.DES
FAR.FES، 30000، FES.MAROC
STE PANORAMA DECO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 49  
تجزئة القرويي2 طريق عي2 الشقف 

فا1 - 0000  فا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.4 227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.27.أكتوبر.2022.تقر5 حل.
 STE.شركة ذات املسؤولية املحدودة
PANORAMA DECO.مشلغ 5أسمالها.
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000
تجزئة القرويي2. . 49 اإلجتماعي 5قم.
  0000 .- طريق عي2 الشقف فا1.
قرا5 جماعي. .: فا1 املغرب نتيجة ل.

مسيرة. و  الشركاء. احد  وفاة  بعد 

الشركة و تشعا لتراكم عدة صعوبات.

و مشاكل مهنية داخلية ادت الى عجز.

مادي..

و حدد مقر التصفية ب 5قم.49  

تجزئة القرويي2 طريق عي2 الشقف.

فا1.-.0000 .فا1 املغرب..

و عي2:

و. املغوا5  هشام  السيد)ة).

ابن. جعفر  زنقة  . 0 5قم. عنوانه)ا).

  0000 فا1. اسقاطو  ايت  عطية 

فا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

السيد. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

املغوا5 هشام.
تجزئة القرويي2 طريق. . 49 5قم. .

عي2 الشقف فا1

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .09 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)7)6.

927I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

PROPANNEAUX« S.A.RL/
»AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدا5ية والقانونية 

للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

 «PROPANNEAUX» S.A.RL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عند مركز 

األعمال املستقشل عما5ة الخياطي 

الطابق   شقة 5قم 1 شا5ع الحسن 

الثاني املحايطة 000 8 تا5ودانت -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 9 9 

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

«PROPANNEAUX» S.A.RL/AU

تصميم. غرض الشركة بإيجاز:. .-

الدعاية واإلعال2 وأعمال اإلشها5.

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.عند مركز.

الخياطي. عما5ة  املستقشل  األعمال 

1.شا5ع الحسن. الطابق. .شقة 5قم.

الثاني املحايطة.000 8.تا5ودانت.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.عاما سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

مئة ألف. .(00000.00 حدد في مشلغ.

د5هم

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

العشوبي. أمي2  محمد  السيد)ة). .-

عند. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

عما5ة. املستقشل  األعمال  مركز 

الخياطي الطابق. .شقة 5قم.1.شا5ع.

 8 000 املحايطة. الثاني  الحسن 

تا5ودانت املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.

. 9 9 

928I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

»DJAMEL TRANS« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة و ذات 

شريك وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدا5ية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

«DJAMEL TRANS» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة و ذات شريك 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي أد5ا5 
بلوك E 5قم )7) تكوين 80000 

اكادير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
14 9 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
ذات. شركة  .«DJAMEL TRANS»
شريك. ذات  و  املحدودة  املسؤولية 

وحيد
النقل. .- غرض الشركة بإيجاز:. .-

الوطني والدولي للشضائع.
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي أد5ا5.
 80000 تكوين. .(7( 5قم. .E بلوك.

اكادير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.عاما سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
د5هم مقسم. .(00.000,00 في. حدد 

إلى.000).حصة من فئة.00).د5اهم.
للحصة الواحدة.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مفتاح. جمال  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
أد5ا5 بلوك.E.5قم.)7).تكوين.80000 

أكادير املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
مفتاح. جمال  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
تكوين. .(7( 5قم. .E بلوك. أد5ا5  حي 

80000.أكادير املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.14 9 
929I

FIDUCIAIRE NAJD

ANBRA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD
21 زنقة سويب الطابق الثاني ، 
20006، الدا5 الشيضاء املغرب

ANBRA SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

سويب الطابق الثاني - 20600 الدا5 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.4(44(9
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
2022.تقر5 حل. ) .دجنبر. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 ANBRA SERVICE الشريك الوحيد.
د5هم. .(00.000 5أسمالها. مشلغ 
زنقة. .21 اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2 

سويب الطابق الثاني.-.20600.الدا5.

سبب. .: ل. نتيجة  املغرب  الشيضاء.
توقف نشاط الشركة.

21.زنقة. و حدد مقر التصفية ب.

سويب الطابق الثاني.-.20600.الدا5.
الشيضاء.املغرب..

و عي2:
السيد)ة).5�سى كزولي و عنوانه)ا).
24.ممر الياسمي2 عي2 السشع.20000 
)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.816687.

9 0I

ALLEGEANCE CONSULTING

 SALON DE THE AL
MAROUA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شا5ع طانطا2 
و شا5ع لشنا2 اقامة لينى 5قم )1&10 

، 90000، طنجة املغرب
 SALON DE THE AL MAROUA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 61) شا5ع 
ولي العهد الطابق اال5�سي - 90000 

TANGER املغرب.
وفاة شريك

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(97( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

يناير. 202.تم اإلعالم. .(9 املؤ5خ في.

بوفاة الشريك اعنوز اوجدين و توزيع.

لرسم. .
ً
تشعا الو5ثة  على  حصصه 

 20(7 أكتوبر. .(( في. املؤ5خ  اإل5اثة 
بالشكل األتي.:

السيد)ة).فضمة بولعوالي.،.0),2 
حصة..
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 2,(0 .، حرية الطاهري. السيد)ة).
حصة..

 (,80 .، فظمة اوجدين. السيد)ة).
حصة..

 (,80 .، عيادة اوجدين. السيد)ة).
حصة..

  , 0 .، السيد)ة).محمد اوجدين.
حصة..

السيد)ة).ميمونة اوجدين.،.80,) 
حصة..

السيد)ة).سعيدة اوجدين.،.80,) 
حصة..

  , 0 .، السيد)ة).سعيد اوجدين.
حصة..

 (,80 .، نعيمة اوجدين. السيد)ة).
حصة..

 (,80 السيد)ة).صبرينا اوجدين.،.
حصة..

.، اوجدين. اسماعيل  السيد)ة).
0 , .حصة..

.، اوجدين. الدين  نو5  السيد)ة).
0 , .حصة..

 (,80 .، سلمى اوجدين. السيد)ة).
حصة..

 (,80 السيد)ة).فاطمة اوجدين.،.
حصة..

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.208 26.

9 (I

ALLEGEANCE CONSULTING

 SALON DE THE AL
MAROUA

إعال2 متعدد القرا5ات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شا5ع طانطا2 
و شا5ع لشنا2 اقامة لينى 5قم )1&10 

، 90000، طنجة املغرب
 SALON DE THE AL MAROUA
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 61) شا5ع 
ولي العهد الطابق اال5�سي - 90000 

TANGER املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(97( 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.9).يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
الذي. الشريك:. وفاة  5قم  قرا5 
الشريك. وفاة  مايلي:. على  ينص 
حصصه. توزيع  و  بولعوالي  ميمو2 
.لرسم اإل5اثة املؤ5خ.

ً
على الو5ثة تشعا

األتي. بالشكل  .202( شتنبر. .27 في.
 0,06 .، افند5ي. حليمة  السيد)ة). .:
.، الشراط. سعاد  السيد)ة). .. حصة.
عشد املجيد. السيد)ة). .. حصة. .0,06
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,01 .، بولعوالي. عمر 
 0,01 .، مصطفى بولعوالي. السيد)ة).
بولعوالي. لحشيب  السيد)ة). .. حصة.
فظيمة. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,021 .، بولعوالي.
حصة. .0,021 .، بولعوالي. كلثوم  ام 
 0,01 .، بولعوالي. محمد  السيد)ة). ..
حصة...السيد)ة).عشد العزيز بولعوالي.
خديجة. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,021 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,021 .، بولعوالي. لوبنى 
 0,01 .، السيد)ة).اسماعيل بولعوالي.
بولعوالي. زينب  السيد)ة). .. حصة.
هشام. السيد)ة). .. حصة. .0,021 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,01 .، بولعوالي. يونس 
 0,021 .، بولعوالي. بشرى  السيد)ة).
بولعوالي. ياسي2  السيد)ة). .. حصة.
مروا2. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,01 .، بولعوالي. زكرياء.
 0,01 .، بولعوالي. يوسف  السيد)ة).
.، عصام بولعوالي. السيد)ة). .. حصة.

0,01.حصة...
.: جديد. مسير  تعيي2  5قم  قرا5 
تعيي2 السيد. الذي ينص على مايلي:.
وحيد. كمسير  بولعوالي  اسماعيل 

للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  6و7:. 5قم. بند 
مايلي:.وفاة الشريك ميمو2 بولعوالي و.

.لرسم.
ً
توزيع حصصه على الو5ثة تشعا

 202( شتنبر. .27 في. املؤ5خ  اإل5اثة 
حليمة. السيد)ة). .: األتي. بالشكل 
السيد)ة). .. حصة. .0,06 .، افند5ي.
.. حصة. .0,06 .، الشراط. سعاد 
.، بولعوالي. املجيد  عشد  السيد)ة).
0,01.حصة...السيد)ة).عمر بولعوالي.
مصطفى. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,01 .، بولعوالي. لحشيب 
 0,021 .، فظيمة بولعوالي. السيد)ة).
ام كلثوم بولعوالي. السيد)ة). .. حصة.
محمد. السيد)ة). .. حصة. .0,021 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. 0,01.حصة. .، عشد العزيز بولعوالي.
 0,021 .، خديجة بولعوالي. السيد)ة).
.، بولعوالي. لوبنى  السيد)ة). .. حصة.
اسماعيل. السيد)ة). .. حصة. .0,021
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,021 .، بولعوالي. زينب 
 0,01 .، بولعوالي. هشام  السيد)ة).
بولعوالي. يونس  السيد)ة). .. حصة.
بشرى. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,021 .، بولعوالي.
.. حصة. .0,01 .، بولعوالي. ياسي2 
 0,01 .، بولعوالي. مروا2  السيد)ة).
بولعوالي. زكرياء. السيد)ة). .. حصة.
يوسف. السيد)ة). .. حصة. .0,01 .،
السيد)ة). .. حصة. .0,01 .، بولعوالي.

عصام بولعوالي.،.0,01.حصة...
على. ينص  الذي  .:(2 5قم. بند 
اسماعيل. السيد  تعيي2  مايلي:.

بولعوالي كمسير وحيد للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.208 26.
9 2I

AUDINVEST SARL

HOME NINETY NINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble.Safwa.avenue
 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC
HOME NINETY NINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 48 
5قم 6 الطابق االول االقامة الجميلة 

اد5ا5 - اكادير -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
1441(

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HOME NINETY NINE
كراء. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
او. اململوكة  العقا5ات  واستغالل 

املؤجرة
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.عما5ة.48 
5قم.6.الطابق االول االقامة الجميلة.

اد5ا5.-.اكادير.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
انمو1. الكريم  عشد  السيد)ة). .-
5قم. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اكادير. .80000 الحي املحمدي. .1 44

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
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 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.1441(

9  I

AUDINVEST SARL

MAISON SYMPHONY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL

 Nr 5 Immeuble.Safwa.avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC

MAISON SYMPHONY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 5قم 

 ) عما5ة ف إقامة إثرا2 الدشيرة 

الجهادية - انزكا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

280 (

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MAISON SYMPHONY

منظم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وممو2 الحفالت

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.محل 5قم.

الدشيرة. إثرا2  إقامة  ف  عما5ة  .( 

الجهادية.-.انزكا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).5انية غريب بصفته)ا).

عما5ة. .40 شقة. والكائن عنوانه ب:.

1 اقامة العهد تجزئة الو5د.24000 

الجديدة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.280 (

9 4I

AUDINVEST SARL

INNOVEST CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL

 Nr 5 Immeuble.Safwa.avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC

 INNOVEST CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 29 

الطابق 4 إقامة الفردو1 فونتي 

العليا - اكادير -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

14467

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
INNOVEST CONSULTING

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
االستشا5ات في التدبير

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

إقامة الفردو1 فونتي. .4 الطابق. .29
العليا.-.اكادير.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
االد5ي�سي. مليكة  السيد)ة). .-
عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحي. اسال2  اقامة  .26 شقة. .(01

املحمدي.80000.اكادير املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.14467

9 1I

GOMOSSA

GOMOSSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOMOSSA
 imm.bouchraya.khalil.Hay
 Moulay.Rachid.Dakhla ،
73000، DAKHLA.MAROC

GOMOSSA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عما5ة 

بشراية خليل حي موالي 5شيد، 
الداخلة 70000 الداخلة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2 98(
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

GOMOSSA
-.غرض الشركة بإيجاز:.مقهى,.بيع.
االوجشات السريعة,.تنظيم اللقاءات.
عما5ة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
5شيد،. موالي  حي  خليل  بشراية 

الداخلة.70000.الداخلة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

ال توجد
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الدليمي. أحمد  السيد)ة). .-
قطاع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الرياض. حي  .2 5قم. كاف  بلوك  .4

الرباط.00)0).الرباط املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .2( بتا5يخ.
.2 98(

9 6I
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LATRACH ABDELAZIZ

)JADA FRERES( جدئ اخوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL.MERS.AV.EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 (JADA FRERES( 2جدئ اخوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 اوالد 
مسعود سيدي بوعثما2 الطلوح - 

10) 4 بن جرير املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

5فع. تم  ما15. 202. .02 في. املؤ5خ 
5أسمال الشركة بمشلغ قد5ه.«90.000 
د5هم».أي من.«CAPITAL.د5هم».إلى.
«00.000).د5هم».عن طريق.:.تقديم.

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتا5يخ.)0.ما15.

 202.تحت 5قم. 2).
9 7I

محمد دحماني

BOUNANI PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد دحماني
61، شا5ع عالل بن عشد هللا ، 
00   ، اوطاط الحاج املغرب

BOUNANI PRESTIGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
الزيتو2 00    أوطاط الحاج -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
2 47

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BOUNANI PRESTIGE
تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الحفالت.+.األشغال املختلفة أو الشناء
حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الزيتو00.2   .أوطاط الحاج.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اوعلي. حمو  بونني  السيد)ة). .-
.،(4( والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحاج. أوطاط  .   00 األطلس. حي 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.2 47

9 8I

LBS VOYAGES

LBS VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LBS VOYAGES
مراكش مركز األعمال طالب ، 2) ، 
شا5ع محمد الخامس 5قم 20) ، 
كيليز، 40000، مراكش املغرب

LBS VOYAGES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 
األعمال طالب ، 2) ، شا5ع محمد 
الخامس 5قم 20) ، كيليز 40000 

مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(41402
 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 LBS تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

VOYAGES
وكالة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االسفا5
مركز. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع محمد. .، .(2 .، األعمال طالب.
 40000 كيليز. .، .(20 5قم. الخامس 

مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).خليل لعيني بصفته)ا).
تكربانت. دوا5  ب:. عنوانه  والكائن 
 4201( و5ير. ايت  غيات  سيدي 

)4201.مراكش املغرب
-.السيد)ة).5شيد بودالي بصفته)ا).
زنقة سفيا2. .(( والكائن عنوانه ب:.
بن حا5ت شا5ع محمد حسن الوزاني.

السوي�سي.70)0).الرباط املغرب
عشد العالي الصنهاجي. السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اسيف.
مراكش. .40090 40090 8( 1 5قم.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(41402

9 9I

AGIN SARL

 GANO HERBAL REMEDIES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGIN SARL

 RUE.RABIA.APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

 GANO HERBAL REMEDIES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة أم 

الربيع شقة 5قم 1 أكدال الرباط - 

0090) الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(1 891

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تحويل. يناير. 202. .(8 املؤ5خ في.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

5قم. شقة  الربيع  أم  زنقة  .(9» من.

الرباط. .(0090 .- الرباط. أكدال  .1

املغرب».إلى.«74.زنقة أم الربيع محل.

5قم.2.أكدال الرباط.-.0090).الرباط.

املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .02 بتا5يخ. بالرباط  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.804  ).

940I
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.مانا جمنت اند كونسيلتينغ

الحسيمة تراكس بياس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مانا جمنت اند كونسيلتينغ
9),شا5ع جشل هبري ,امزو25 ، 

2210 ، الحسيمة املغرب
الحسيمة تراكس بيا1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية 5قم 02 ، ايت يوسف و علي 
- الحسيمة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

402(
 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

الحسيمة تراكس بيا1
-.غرض الشركة بإيجاز:.بيع قطع.

غيا5 املركشات.
الطريق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
الوطنية 5قم.02.،.ايت يوسف و علي.

-.الحسيمة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بو5جيلة. لطفي  السيد)ة). .-
 (0 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  2210 امزو25. سشو  واد  زنقة 

الحسيمة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.402(
94(I

SOUGTANI GESTION CONSEIL

 SOUGTANI GESTION
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOUGTANI GESTION CONSEIL
)  شا5ع الكندي إقامة الهدوء 

الطابق 6 شقة 24 طنجة بمكتب 
املراسلة «مغرب تنسيق» )2 شا5ع 
الـمتنشـي، 90020، طنجة الـمغرب

 SOUGTANI GESTION CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : )  شا5ع 
الكندي إقامة الـهدوء الطابق 6 5قم 
24 طنجـة - 90020 طنجة الـمغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.69 61
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تقر5 حل. .2022 أبريل. .(2 املؤ5خ في.
 SOUGTANI GESTION CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
5أسمالها. مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000
إقامة. الكندي  شا5ع  . ( اإلجتماعي.
طنجـة. .24 5قم. .6 الطابق. الـهدوء.
نتيجة. الـمغرب  طنجة  .90020  -

لتوقف النشاط.
و عي2:

و. إدبيهـي  أحـمد  السيد)ة).

إقامة. الكندي  شا5ع  . ( عنوانه)ا).

طنجـة. .24 5قم. .6 الطابق. الـهدوء.

)ة). 90020.طنجة الـمغرب كمصفي.
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

) .شا5ع. 2022.وفي. 2).أبريل. بتا5يخ.

5.6قم. الكندي إقامة الـهدوء.الطابق.
24.طنجـة.-.90020.طنجـة الـمغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

غشت. .08 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
2022.تحت 5قم.92 216.

942I

مكتب محاسشة

ROUGH TOURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

مكتب محاسشة
عما5ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 12004، 

الرشيدية املغرب
 ROUGH TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي 5قم 01 
زنقة 01 حي موالي اسليما2 ص.ب 
 0) الريصاني - - الريصاني املغرب.

تقليص هدف الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

7781
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
)0.ما15. 202.تم حذف. املؤ5خ في.
األنشطة التالية من نشاط الشركة.

الحالي.:
-.كراء.الخيام املجهزة

-.مطعم.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ. 0  بالرشيدية  االبتدائية 
ما15. 202.تحت 5قم. 0/202)).
94 I

EUREXMA

TLS CONTACT MAROC
إعال2 متعدد القرا5ات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES.WALIL 3EME.ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE
 PROVENCE 9EME.ETG.APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
TLS CONTACT MAROC «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 42الطابق 

السفلي شا5ع عشد املؤمن إقامة 
وليلي - 20000 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.246 (7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.28.دجنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
زيادة 5أ1 مال الشركة بمشلغ قد5ه.
للمشلغ. ليصل  َد5ْهم  .42000000

قد5ه.47000000
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
الخسائر. لحل  املال  5أ1  تخفيض 
5أ1. تخفيض  سيتم  التراكمية 
د5هم. .47.000.000.00 من. املال 
وستصشح. د5هم  .1.000.000.00 إلى.
األ5باح املحتجزة اآل2 في شكل ائتما2.

قد5ه.006.16. 84. .د5هم
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.-:.الذي ينص على مايلي:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم. 08)86.

944I

STE ADRAR FINANCE SARL AU

 STE ROCKNYOGI
ADVENTURES
إعال2 متعدد القرا5ات

STE ADRAR FINANCE SARL AU
    شا5ع محمد الخامس ، 

41800، تنغير املغرب
 STE ROCKNYOGI

ADVENTURES «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»
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وعنوا2 مقرها االجتماعي: دوا5 تيزكي 
تودغى العليا دوا5 تيزكي تودغى العليا 

41800 تنغير املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(11

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.)2.أبريل.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 BOUDGEN» تغيير تسمية الشريك.
 BATES» الى. .«NATALIE EMMA
على عقد. بناء. .» .NATALIE EMMA

زواجها.
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تعديل مدة التسيير لكي تصشح.«مدة.

غير محددة»
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
 (4 و. .7 .،6 تعديل ومالئمة الفصول.

من النظام االسا�سي
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .02 بتا5يخ. بتنغير  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.72).
941I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ELLAMTI ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي2 عما5ة  ) شقة   

املدينة الجديدة ، 10000، مكنا1 
املغرب

STE ELLAMTI ET FILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 
 79 تجزئة صو5يا كلم 6 مكنا1 - 

10000 مكنا1 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4949 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

7).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

STE ELLAMTI ET FILS.شركة ذات.

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

صو5يا. تجزئة  5قم. 79. اإلجتماعي 

مكنا1. .10000 .- مكنا1. .6 كلم.

تحقق. لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 
الغاية من إنشائها..

و عي2:
و. سليما2  اللمطي  السيد)ة).
عنوانه)ا).طنجة الشالية تجزئة الشحر.
طنجة. .00000  460 5قم. املتوسط 

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
بتا5يخ.7).فبراير. 202.وفي 5قم. 79 
تجزئة صو5يا كلم.6.مكنا1.-.10000 

مكنا1 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .02 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.797).
946I

MOUMNI CONSULTING

MAROUANE FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL.BAHR.AV. MOUSSA

 BNOU.NOUSSAIR.N° 8 M’DIQ
M’DIQ، 93200، M’DIQ.MAROC
MAROUANE FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي فوم 
العليق شا5ع املو5سكيي2 ممر 26 

املضيق 00000 املضيق -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 2997
 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

MAROUANE FISH
تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

السمك

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي فوم.
 26 ممر. املو5سكيي2  شا5ع  العليق 

املضيق.00000.املضيق.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
اشفاي. املصطفى  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
املو5سكيي2 ممر. العليق شا5ع  فوم 

26.املضيق.00000.املضيق املغرب
اشفاي. فطيمة  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
املو5سكيي2 ممر. العليق شا5ع  فوم 

26.املضيق.00000.املضيق املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
. 2997

947I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

 AABIDSALH DE
 DEVELOPPEMENTS ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدا5ية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

 AABIDSALH DE
 DEVELOPPEMENTS ET

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 98 تجزئة 

اسرير ايت اعميرة املركز 00)87 

اشتوكة ايت باها -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

28087

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

بمختصر. اإلقتضاء،. عند 

 AABIDSALH DE تسميتها:.

 DEVELOPPEMENTS ET

SERVICES

شراء،. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

جميع. وتخزين  توزيع  تسويق،.

املخصصة. النظافة  منتجات 

للفالحة والثروة الحيوانية والصناعة.

والخدمات.

 98 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

املركز. اعميرة  ايت  اسرير  تجزئة 

00)87.اشتوكة ايت باها.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.عاما سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).حسن عشيد بصفته)ا).

98.تجزئة اسرير. والكائن عنوانه ب:.

اشتوكة. .87(00 املركز. اعميرة  ايت 

ايت باها املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
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والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.28087
948I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

 GENERAL SOLUTION
TECHNIQUE SYSTEME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االعالنات االدا5ية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

 GENERAL SOLUTION
TECHNIQUE SYSTEME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوا5 ايت 
الحسن انشاد2 00)87 اشتوكة 

ايت باها -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
28079

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 GENERAL SOLUTION

TECHNIQUE SYSTEME
اعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الكهرباء،.الطاقة الشمسية،.األعمال.

الصناعية
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.دوا5 ايت.
اشتوكة. .87(00 انشاد2. الحسن 

ايت باها.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.عاما سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املوذ2. إبراهيم  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
ايت الحسن انشاد00.2)87.اشتوكة.

ايت باها املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.28079

949I

afaqconseil

SURF TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I.SIDI.GHANEM

 BUREAU.N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SURF TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم 5قم 244 
الطابق االول مكتب على اليسا5 

مراكش 40000 مراكش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  841

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. ) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 SURF بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

TRAV

-.غرض الشركة بإيجاز:.-)مقاول.

مختلف اشغال الشناء.

-2تأجير املعدات

- تاجر مواد الشناء

الحي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 244 5قم. غانم  سيدي  الصناعي 

اليسا5. على  مكتب  االول  الطابق 

مراكش.40000.مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

يوسف. النجيز  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.النهضة.

 40000 مراكش. املحاميد  .218 5قم.

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

.(  841

910I

MON BUREAU COMPTABLE

إيز ترافكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV.DES.FAR.RES.HNIA 2.2EME
 ETAGE.APPART.N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN.MAROC
إيز ترافكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

الجيش امللكي إقامة هنية 2 الطابق 
2 شقة 6 تطوا2 000 9 تطوا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

  001
 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
إيز. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ترافكس
-.غرض الشركة بإيجاز:.األشغال.

العامة للشناء
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الجيش امللكي إقامة هنية.2.الطابق.2 

شقة.6.تطوا000.2 9.تطوا2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
الشركة:. 5أسمال  مشلغ  .-

000.000.).د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.0.000) 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.0.000) 

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
امللهوف. ياسي2  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
أصيلة. .90010  9 5قم. املنزه زنقة. .

املغرب
بوز5واطة. سعيد  السيد)ة). .-
عي2. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
  4 5قم. الصنوبر  زنقة  الحياني 

90000.طنجة املغرب
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-.السيد)ة).يونس ز5اد بصفته)ا).

والكائن عنوانه ب:.حي السواني زنقة.
1.أ 5قم.)) 90000.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .24 بتا5يخ.

.  001

91(I

ملياء.الحيرش

 STE UNIVERSEL TRAIDING
LAARABAT SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش
5قم 4 تجزئة عما5 ، 10 24، سيدي 

بنو5 املغرب
 STE UNIVERSEL TRAIDING

LAARABAT SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

الحطة 9082، دوا5 لحاللفة تف 
400)2)/44 سيد1 بنو5 10 24 

سيد1 بنو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 481

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
 STE UNIVERSEL TRAIDING

 LAARABAT SARLAU

-.غرض الشركة بإيجاز:.االستيراد.
و التصدير.

االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

تف. لحاللفة  دوا5  .،9082 الحطة.
 24 10 بنو5. سيد1  .(2(400/44

سيد1 بنو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
القاد5. عشد  لعربات  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الجديدة. .2 شقة. .29 5قم. .( اسماء.

24000.الجديدة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
. 481

912I

MEXCO

AGLINK SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN.ABDELLAH.IMM. C.BUR

53، 30000، FES.MAROC
 AGLINK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكاتب 
الربيع شا5ع عشد الخالق تر1 و 
شا5ع ابراهيم الروداني الطابق 6 

5قم 42 - - فا1 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.68847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

املؤ5خ في.)0.دجنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الخالق. عشد  شا5ع  الربيع  «مكاتب 

الروداني. ابراهيم  شا5ع  و  تر1 

فا1 املغرب». .- .- .42 5قم. .6 الطابق.

إلى.«الشقة.)),.زنقة.0).,.شا5ع عشد.

.- .- الكريم خطابي.)املدينة الجديدة).

فا1 املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

التجا5ية بفا1 بتا5يخ.09.يناير. 202 

تحت 5قم.60).

91 I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي البسمة 2 

الرقم ) L عما5ة 21 عي2 السشع - - 

الدا5الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.(49021

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. .20(0 يونيو. . 0 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».00.000).د5هم».أي من»

عن. د5هم». .200.000» إلى. د5هم».

ديو2. مع  مقاصة  إجراء. .: طريق.

الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. 0  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.)2)66 .

914I

ste.united.consulting

 STE JAMAL MEGZARI
 TRAVAUX DIVERS NEGOCE

IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

ste.united.consulting
 N° 14 ESPACE.SAISS.AV.DES
FAR.FES، 30000، FES.MAROC

 STE JAMAL MEGZARI TRAVAUX
 DIVERS NEGOCE IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 8) 
د5ب بو5مانة باب الفتوح فا1 - 

0000  فا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
. 9601

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. .2022 دجنبر. .08 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 
 STE JAMAL الوحيد. الشريك  ذات 
 MEGZARI TRAVAUX DIVERS
NEGOCE IMPORT EXPORT.مشلغ.
وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
د5ب. .(8 5قم. اإلجتماعي  مقرها 
  0000 .- بو5مانة باب الفتوح فا1.
عراقيل. .: ل. نتيجة  املغرب  فا1 

مسطرية ادا5ية و مشاكل
مادية بخصوص تمويل املشروع..
 (8 و حدد مقر التصفية ب 5قم.
.- فا1. الفتوح  باب  بو5مانة  د5ب 

0000 .فا1 املغرب..
و عي2:

و. مجزا5ي  جمال  السيد)ة).
 1 زنقة الشوعنانية الشقة. عنوانه)ا).
  0000 فا1. ايموزا5  وطريق  بلوك 

فا1 املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
السيد. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 
جمال مجزا5ي..5قم.8).د5ب بو5مانة.

باب الفتوح فا1
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .07 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6077.

911I

FAEC SARL

KANTARAT DAHAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FAEC SARL
5قم 2) شا5ع الحسن التاني م.ح ، 

0000 ، فا1 املغرب

KANTARAT DAHAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي :   عما5ة 

12 مكاتب أشرف شا5ع محمد 

الساد1 - - فا1 املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.6121 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في. 0.فبراير. 202.تقر5 حل.

ذات. شركة  .KANTARAT DAHAB

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي.   مقرها  وعنوا2  د5هم 

عما5ة.12.مكاتب أشرف شا5ع محمد.

الساد1.-.-.فا1 املغرب نتيجة لقرا5.

الشريك الوحيد.

و عي2:

السيد)ة).محمد برادة و عنوانه)ا).

7.تجزئة الجشل حي واد. 9 .5قم. زنقة.

فا1 املغرب كمصفي. . 0000 فا1.

)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

06.فبراير. 202.وفي. .عما5ة. بتا5يخ.

محمد. شا5ع  أشرف  مكاتب  .12

الساد1.-.-.فا1 املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .02 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.6488.

916I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SITAGRIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بياناتها.:
 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
 AV. DES. FAR. SOUK. SEBT. ،
النمة. اوالد  السبت  سوق  .،2 110

املغرب
ذات. شركة  .SITAGRIM SARL

املسؤولية املحدودة
حي. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
اوالد. السبت  سوق  .0( الياسمي2.
سوق السبت اوالد. .2 110 .- النمة.

النمة املغرب.
إعال2 عن تعيي2 مسير أو مسيرين.

جدد للشركة.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

مؤ5خ.4).فبراير. 202.تقر5 تعيي2.:
-.السيد)ة).ماموني محمد.

و
ذات. «شركة  .SITAGRIM  -
والكائن مقرها. املسؤولية املحدودة».
اإلجتماعي ب:.حي الياسمي2.)0.سوق.

السبت اوالد النمة
عند. التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:.27)
لشركة. جدد  كمسيرين 

.SITAGRIM SARL
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة.
5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.

. 42

917I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي البسمة 
2 شقة ) عما5ة 21 عي2 السشع - - 

الدا5الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(49021

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في. 0.ما15. 202.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عي2. .21 عما5ة. .( شقة. .2 «البسمة.

إلى. املغرب». الدا5الشيضاء. .- .- السشع.

ميكو2. زنقة  السالم  زين  «تجزئة 

الدا5الشيضاء. .- .- تيط امليل. .(2 5قم.
املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

أبريل.1)20.تحت 5قم.21  17.

918I

االعالنات االدا5ية والقانونية للشركات املغربية

STE VILUA SARL AU
إعال2 متعدد القرا5ات

االعالنات االدا5ية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

STE VILUA SARL AU «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: شا5ع 

الحسن الثاني عما5ة مايوحال اكادير
C/O شركة FIDUMATI ش م م - 

80000 اكادير املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0).يناير. 202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 STE للشركة. القانونية  التصفية  .-

VILUA SARL AU
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.-.

تعيي2 السيدة بلشكر لطيفة الحاملة.
 H41080 .5قم الوطنية  للشطاقة 

كمصفية للشركة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. باكادير  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.20644) .
919I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي البسمة 2 
الرقم ) L عما5ة 21 عي2 السشع - - 

الدا5الشيضاء املغرب.
5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(49021

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. .20(0 نونبر. . 0 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».00.000).د5هم».أي من»
عن. د5هم». .200.000» إلى. د5هم».
ديو2. مع  مقاصة  إجراء. .: طريق.
الشركة املحددة املقدا5 و املستحقة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
بتا5يخ. )  الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.0)20.تحت 5قم.)2)66 .
960I

BUREAU ESSOUFYANI

EL GOUCHI SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE.ALJAZIRA.ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE.MAROC
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EL GOUCHI SUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الخير 
02 الرقم 70 000)7 بوجدو5 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44667
بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 2 
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 EL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

GOUCHI SUD
أشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
السكنية. الشنايات  لجميع  الشناء.
واإلدا5ية مع تجهيزها بكل املتطلشات.
وصشاغة. وسيراميك  وماء. إنا5ة  من 
النمتنوعة. األشغال  من  وغيرها 
التجا5ة. .- الشناء. تتشع  التي  والعديدة 
العامة.-.التصدير واإلستيراد.-.الشيع.-.

خدمات وأشغال متنوعة.-....
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي الخير.

02.الرقم.70 000)7.بوجدو5.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الكو�سي. محسي2  السيد)ة). .-
الرقم. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 70000 الوحدة. تجزئة  د  بلوك  .28

العيو2 املغرب
-.السيد)ة).شعيب فراح بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.حي الخير. 0.زنقة.

اليمامة.000)7.بوجدو5 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.44667
96(I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE AINAOU CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE
 01.ETAGE.02.NADOR.،.62000،

NADOR MAROC
STE AINAOU CAR SARL.شركة.

ذات املسؤولية املحدودة
شا5ع. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
 62000 .- العروي. .(68 تطوا2.

الناظو5 املغرب.
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي.-.
الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 
تمت. يناير. 202. في. ). املؤ5خ 

املصادقة على.:
الحفيظ. عشد  )ة). السيد. تفويت 
ايناو.100.حصة اجتماعية من أصل.
000.).حصة لفائدة السيد.)ة).5شيد.

الصالحي بتا5يخ. ).يناير. 202.
الحفيظ. عشد  )ة). السيد. تفويت 
من. اجتماعية  حصة  .100 ايناو.
السيد. لفائدة  حصة  .(.000 أصل.
يناير. حسن الصالحي بتا5يخ. ). )ة).

.202 
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
االبتدائية بالناضو5 بتا5يخ.24.فبراير.

 202.تحت 5قم.1409.
962I

BT CONSEIL

ETABLISSEMENT TEX-PIECE
إعال2 متعدد القرا5ات

BT CONSEIL
 Espace.maarif.Rue.abouishak.al
 marouni.angle.bd.roudanie.etg
4 N° 12، 20000، CASA.MAROC
 ETABLISSEMENT TEX-PIECE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 38Place :وعنوا2 مقرها االجتماعي

 Sidi.Maarouf - - Casablanca
.Maroc

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.8867(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.1).أبريل.)202
تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

:.تعلن الجمعية. إعال2 وفاة الشريك.

العمومية بشالغ األسف واملرا5ة وفاة.
 9 املرحوم السيد محمد محزوم.،.في.
29.ألف سهم. 2020.،.صاحب. يناير.
ETABLISSEMENT TEX- شركة. في 

PIECE
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
قر5ت الجمعية. تعيي2 املدير:. مايلي:.
املدير. وفاة  إلى  تشير  التي  العمومية 
.: محدودة. غير  ملدة  مدير  تعيي2 
في. املقيمة  .، الدوح. نجاة  السيدة 
الدا5. .( 1 5.4قم. 2.شا5ع. حي تيسير.
 04/0(/(911 في. ولدت  الشيضاء،.
حاصلة على بطاقة. بالدا5 الشيضاء،.
تلتزم الشركة. .B164290 وطنية 5قم.
تعديل. سيتم  املدير.. بتوقيع  .

ً
شفهيا

املادة.4).بعد هذا القرا5..يعلن املدير.
قشول هذه املهمة.

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

بيع األسهم:.أحاطت الجمعية العامة.

بي2:. املبرم  األسهم  بيع  بسند  علما 

يقوم. الذي  محزوم  شكيب  السيد 

في. تملكه  سهًما  .(2687 ونقل. ببيع 

الشركة إلى السيدة نجاة الدوح التي.

جميع. مع  املذكو5ة  األسهم  تقشل 

بها.. املرتشطة  وااللتزامات  الحقوق 

تبيع. التي  محزوم  حنا2  السيدة 

في. تملكها  .
ً
سهما وتحول. 4 6.

الشركة إلى السيدة نجاة الدوح التي.

جميع. مع  املذكو5ة  األسهم  تقشل 

بها.. املرتشطة  وااللتزامات  الحقوق 

محزوم التي. السيدة فاطمة الزهراء.

في. تملكها  .
ً
سهما وتنقل. 4 6. تبيع 

الشركة إلى السيدة نجاة الدوح التي.

جميع. مع  املذكو5ة  األسهم  تقشل 
الحقوق وااللتزامات املرتشطة بها.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

للشركاء. العام  االجتماع  يوافق 

على شروط دعوته من أحد الو5ثة.

ويعفيه من جميع اإلجراءات الشكلية.

لهذا الغرض.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

5قم. تحت  .202( ماي. .(2

.78 706/2 08 

96 I

cabinet.fiduciaire.zghoud

AHLANCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet.fiduciaire.zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE.EDDAI.N°2 ،

90010، TANGER.MAROC

AHLANCO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي آبني 

و5ياغل تجزئة السعدية 5قم 4) - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.76429

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تقر5. فبراير. 202. .(7 في. املؤ5خ 

ذات مسؤولية محدودة. حل شركة 

 AHLANCO الوحيد. الشريك  ذات 

 (00.000 مشلغ 5أسمالها. .SARL AU

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي آبني.

 -  (4 5قم. السعدية  تجزئة  و5ياغل 

90000.طنجة املغرب نتيجة ل.:.تدني.

املداخل.

آبني. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  (4 5قم. السعدية  تجزئة  و5ياغل 

90000.طنجة املغرب..
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و عي2:
الرحيم بوعياد و. عشد  السيد)ة).
إقامة. ٱعمرت  ٱبني  شا5ع  عنوانه)ا).
الخملي�سي الطابق. .5قم.7).ترغيسة.
كمصفي. املغرب  الحسيمة  . 2 10

)ة).للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
آبني. .: بالتصفية. املتعلقة  الوثائق 

و5ياغل تجزئة السعدية 5قم.4) 
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .27 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.078 .

964I

BIO GREEN FILED HOLDING

بيو كرين فايلد هولدين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

BIO GREEN FILED HOLDING
 SOUK.EL.ARBAA ، 14304،

SOUK.EL.ARBAA.maroc
بيو كرين فايلد هولدين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي حي بد5، 
مجموعة ب، 5قم 89) - - سوق 

اال5بعاء الغرب املغرب.
تغيير نشاط الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.27(99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم تغيير. فبراير. 202. .(7 املؤ5خ في.

«املساهمة. من. الشركة  نشاط 

جميع. في  املشاشرة  غير  أو  املشاشرة 

أو. الز5اعية  أو  التجا5ية  الشركات 

من. غيرها  أو  املالية  أو  الصناعية 

إدا5ة. الشركات املغربية أو األجنبية..
مقتنياتها.

«.إلى.«االستغالل الفالحي».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
الغرب. اال5بعاء. بسوق  االبتدائية 
5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.

.(0 

961I

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE 
 IMMOBILIERE
TOURLATINE

إعال2 متعدد القرا5ات

BELGAZI ALI
شا5ع امير موالي عشد هللا 5قم    
- طشق ) - 5قم املكتب 6) طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
TOURLATINE «شركة املساهمة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: ), امام 

غزالي - 90000 طنجة املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.220(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.22.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
عشد. السيد  املسير  الشريك  وفاة  .-
 .(7/09/2001 بتا5يخ. السو�سي  هللا 
يمتلكها. التي  حصة  .710 تقسيم.
السيد عشد هللا السو�سي على زوجته.
و ابناءه الو5ثة الشرعيي2 هم.:.زوجته.
السيدة يامنة كردودي.,السيد حسن.
السو�سي,. جعفر  ,السيد  السو�سي.
,السيدة. السو�سي. محمد  السيد 
النبي. عشد  ,السيد  السو�سي. سمية 
السيدة. الثانية  زوجته  ., السو�سي.
كنزة الحداد,السيدة عائشة السو�سي.
السيدة. و  السو�سي  امينة  ,السيدة 
عقود. بمقت�سى  .. السو�سي. خديجة 
22/01/2007.فوتوا. التفويت بتا5يخ.
ابناء.السيد عشد هللا املذكو5ين اعاله.
فيري. انطونيو  للسيد  حصة  .710
انطونيو. السيد  تعيي2  .. كاسالس.
فيري كاسالس املسير الوحيد للشركة.
من. حصتي2  هشة  على  املصادقة  ..
السيد انطونيو فيري كاسالس لفائدة.
ابناءه ما5يا فيري االمو و انطونيو فيري.

االمو...
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
مايلي:.-.وفاة الشريك واملسير الوحيد.
السيد انطونيو فيري كاسالس بتا5يخ.
498).حصة. تقسيم. ..2(/0(/20(6

فيري. انطونيو  السيد  يمتلكها  التي 

:  كاسالس على ابناءه الشرعيي2 هم.

و. االمو  فيري  تريزا  ما5يا  السيدة 

ب749  االمو  فيري  انطونيو  السيد 

حصة لكل واحد منهما...تعيي2 مسير.

العقا5ية. املدنية  للشركة  جديد 

تيريزا. ما5يا  السيدة  .TOURLATINE

فيري االمو ملدة غير محدودة...

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
تعديل الفصول7), ),7.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .02 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.48  26/  4  26.

966I

ASMAA MEDIA GROUP

CIC LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شا5ع صهيب الرومي بلوك 9  الرقم 

20 البرنو�سي الشيضاء، 20000، 

الشيضاء املغرب

CIC LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي القد1 

شا5ع 6 5قم 41 5د1 البرنو�سي 

- الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172(0 

  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 CIC تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 LOGISTIQUE

-مقاول. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

السيا5ات. طريق  عن  الشضائع  نقل 

التي تمت املوافقة على حمولتها التي.
اكبر او تساوي.1).طن.

-النقل الشلدي
حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
5د1. .41 5قم. .6 شا5ع. القد1 

البرنو�سي.-.الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

ال يوجد
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
منير. الصياد  اوالد  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الشيضاء. .- نواصر. سليم  عزوز  والد 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
مسؤولية. ذات  «شركة  .- .-
الوحيد». الشريك  ذات  محدودة 
اإلجتماعي. مقرها  والكائن  بصفتها 
-.5قم السجل التجا5ي عند. .- .- .- ب:.

االقتضاء:.-.املمثل الدائم:.-.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.
.172(0 

967I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MACSYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
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 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 1RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME.ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
MACSYSTEME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 2  
شا5ع 208 عي2 قادو1 حي املصلى 

فا1 - 0000  فا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.667(1

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.)0.غشت.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«5قم.2 .شا5ع.208.عي2 قادو1 حي.

املصلى فا1.-.0000 .فا1 املغرب».

سفلي الشناية 5قم. .4 «محل 5قم. إلى.

تجزئة االما2 طريق عي2 الشقف. .1
فا1.-.0000 .فا1 املغرب».

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

غشت. .(7 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 
2022.تحت 5قم.24 4.

968I

GLOFID

 OUMNIA SCHOOL OF
 TECHNICAL SCIENCES

 PRIVE Par abréviation de
OSTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GLOFID
96) شا5ع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 00 20، الدا5 
الشيضاء املغرب

 OUMNIA SCHOOL OF
 TECHNICAL SCIENCES PRIVE
Par.abréviation.de.OSTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5 9)2 

زنقة مصطفى املعاني الطابق األول 

20000 الدا5الشيضاء -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

174671

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 دجنبر.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 OUMNIA SCHOOL OF

 TECHNICAL SCIENCES PRIVE

Par.abréviation.de.OSTS

التعليم. غرض الشركة بإيجاز:. .-

والتد5يب املنهي

 2(9 .5 عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
زنقة مصطفى املعاني الطابق األول.

20000.الدا5الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

زناني. حسنية  السيد)ة). .-

تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

مفتاح السعدع.06.شقة. ) 20000 

الشيضاء.املغرب
بودحيم. 5انية  السيد)ة). .-

 (0 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

ايسل. 8080 ل  با5ي. جو5ج  شا5ع 

دابو.8080 .ايسل دابو فرنسا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.
.174671

969I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

ZERHOUNE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة 5قم 0) ب مشنى 
5قم 0  مكا2 فرحات حشاد شا5ع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 10000، 

مكنا1 املغرب
ZERHOUNE FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 

5قم 14 شا5ع البراني موالي اد5يس 
ز5هو2 - مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
18461

 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ZERHOUNE FOOD
-.غرض الشركة بإيجاز:.الوجشات.

السريعة.
محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
البراني موالي اد5يس. شا5ع  .14 5قم.

ز5هو2.-.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

صدقي. مهدي  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

الحفرة د5ب الرشاش 5قم. 1.موالي.
مكنا1. 1 10  ز5هو2  اد5يس 

مكنا1 املغرب
السشاعي. ايوب  السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
28.موالي. الحفرة د5وج الحافة 5قم.
مكنا1. 1 10  ز5هو2  اد5يس 

مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.
.18461

970I

«KHOUYI PROMOTION»

»KHOUYI PROMOTION«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

«KHOUYI PROMOTION»
مراب بشقعة سيفن ستا5، )سشع 

نجوم)، 5قم 0 ، السفلي، الجديدة 
24000 الجديدة -

«KHOUYI PROMOTION» شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مراب 
بشقعة سيفن ستا5، )سشع نجوم)، 
5قم 0 ، السفلي، الجديدة 24000 

الجديدة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

2040 
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
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متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

«KHOUYI PROMOTION»

-.غرض الشركة بإيجاز:.اإلنعاش.

.- للشناء. العقا5ات  شراء. .- العقا5ي..

شراء.وبيع آليات الشناء.

مراب. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

نجوم)،. )سشع  ستا5،. سيفن  بشقعة 

 24000 الجديدة. السفلي،. .، 0 5قم.

الجديدة.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):

زهيد. ميلود  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)شريك).

27)،.تجزئة الكوثر،.الطابق السفلي،.

24000.الجديدة املغرب

زهيد. عشدالرحيم  السيد)ة). .-

ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)شريك).

السفلي،. الطابق  بد5،. تجزئة  .،88

24000.الجديدة املغرب

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:

السيد ميلود زهيد بصفته مسير.

ب:. عنوانه  والكائن  للشركة  وحيد 

27)،.تجزئة الكوثر،.الطابق السفلي،.

24000.الجديدة املغرب.

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.2040 

97(I

MCG

ييما أدفانتير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle. Bd.. A.. El. Khattabi. &
 Av..M.. Eddahbi,. n°. 3,. Appt.. 14,
 Guéliz,. Marrakech. ،. 40000،

MARRAKECH MAROC
ييما أدفانتير شركة ذات مسؤولية.

محدودة ذات الشريك الوحيد
شا5ع. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
عالل الفا�سي،.العما5ة.2).الشقة 5قم.

1،.سي2.-.40000.مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي.
.(07901

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.09.دجنبر.2020.تم تحويل.

للشركة. الحالي  االجتماعي  املقر 

العما5ة. الفا�سي،. عالل  «شا5ع  من.
 40000 .- سي2. .،1 5قم. الشقة  .(2
.،2 «املحل 5قم. إلى. مراكش املغرب».
الطابق السفلي،.عما5ة أطلس،.املركز.
40000.مراكش. التجا5ي يوغزالفيا.-.

املغرب».
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. بتا5يخ. 0. بمراكش  التجا5ية 

2022.تحت 5قم.1 4) ).

972I

نو2 مناجمنت

ميد يوس مار ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نو2 مناجمنت
زنقة عمر بن العاص اقامة وادي 

الذهب طابق 4 5قم 29 ، 90000، 
طنجة املغرب

ميد يو1 ما5 ش.ذ.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 
الرشيدية 5قم 24) بي2 سول بو5و 

ب - ما5تيل 000 9 ما5تيل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 (949

 21 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 
2022.تقر5 تأسيس شركة ذات. ماي.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
ميد. تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

يو1 ما5 ش.ذ.م.م
وكالة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

عقا5ية للتجا5ة.
مطو5 عقا5ات.

إدا5ة تأجير وبيع جميع العقا5ات.
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الرشيدية 5قم.24).بي2 سول بو5و ب.

-.ما5تيل.000 9.ما5تيل.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
-.السيد)ة).يوسف دحو بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.شا5ع جيش امللكي.
اقامة سند000.1 9.تطوا2 املغرب
دحو. ياسي2  محمد  السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 9 000 اقامة سند1. امللكي  جيش 

تطوا2 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 يوليوز. .2( بتا5يخ.
. (949

97 I

FLASH ECONOMIE

DAR L›QUARTZ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue.des.Forces.armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DAR L’QUARTZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 2) زنقة 
صبري بوجمعة طابق ) شقة 6 - 

20000 الدا5 الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.4 000(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5. .2022 دجنبر. .27 في. املؤ5خ 

ذات. شركة  .DAR L’QUARTZ حل.

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(0.000

بوجمعة. زنقة صبري  .(2 اإلجتماعي.

الدا5. .20000  -  6 شقة. .( طابق.

لعدم وجود. نتيجة  املغرب  الشيضاء.
اي نشاط تجا5ي.

و عي2:
و. العسري  هند  السيد)ة).
 20000 األهرام. زنقة  .24 عنوانه)ا).
)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
2).زنقة. 2022.وفي. 27.دجنبر. بتا5يخ.
 -  6 شقة. .( طابق. بوجمعة  صبري 

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم. 810.
974I

FLASH ECONOMIE

NBA CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NBA CONCEPT S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تـــأسيـــس شركـــة
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املؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى  .(-

بتا5يخ. املسجل  في. 4/02/202)و 

النظام. وضع  تم  .(1/02/202 ,

 NBA CONCEPT األسا�سي لشـــركـــة.

S.A.R.L.باملميزات التالية:

 NBA شـــــركـــــة. التسمية:. .-

.CONCEPT S.A.R.L

وتسويق. تطوير  قسم  الغرض:. .-

تكنولوجيا املعلومات

-.الرأسمال:.حدد 5أسمال الشركة.

إلى. مقسمة  د5هم  .000.00  (00 في.

د5هم. .(00.00 000)حصة من فئة.

للحصة الواحدة خصصت كما يلي:

بوزمشو. للســـيد  حصة  .100   -

نوفل.

الشازي. للســـيد  حصة  .100   -

عشدالغفو5.

-.املقر االجتماعي:.زنقة الصنهاجة.

8).عما5ة اني�سي الطابق السابع. 5قم.

5قم.-26.طـــنجــة.

-.املدة:.99.سنــــة بعـــد تـــأســيســها.

-.التسيير:.تسير الشركة من طرف.

السيـد بوزمشو نوفل,.الحامل للشطاقة.

والسيد. .K1(801 .,:5قم الوطنية 

للشطاقة. عشدالغفو5,الحامل  الشازي 

 LC29 604.:الوطنية 5قم

اإلمضاء. حق  إعطاء. -اإلمضاء:. .

بوزمشو. السيـد  االثني2:. من  واحد 

الوطنية. للشطاقة  الحامل  نوفل,.

الشازي. أوالسيد  .K1(801 .:5قم

عشدالغفو5,الحامل للشطاقة الوطنية.

 LC29 604.:5قم

فاتـــــح. من  االجتماعية:. السنة  .-

يـــناير إلى.) .دجـــنبر.

األسا�سي. النظام  إيداع  2--تم 

لدى. الضشط  بكتابة  للشركة 

بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية  املحكمة 

 28/02/202.تحت 5قم.40) .و 5قم.

 . RCN°.135455.السجل التجا5ي

971I

FLASH ECONOMIE

LARITO MIGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــال2 بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 LARITO MIGA
R.C:17 99(

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم. بتا5يخ. ).فبراير. 202. بالشيضاء.
تأسيس شركة باملواصفات التالية:

 LARITO MIGA.:.التسمية
.املقر االجتماعي.:.)8.زنقة الهدهد.

الدا5 الشيضاء.
اإلنعاش. .: االجتماعي. الهدف 

العقا5ي
ذات. شركة  .: القانوني. الشكل 

املسؤولية املحدودة.
د5هم. .(00.000,00 .: الرأسمال.

مقسمة الى:
00).د5هم. 100.حصة من فئة. .•

للسيد هشام حادك
00).د5هم. 100.حصة من فئة. .•

للسيد عادل اسكيكري
هشام. السيد  تعيي2  .: التسيير.
اسكيكري. عادل  والسيد  حادك 
مسيرين للشركة مع تفويضهم جميع.
سلطات التصرف والتسيير مع إمضاء.

منفصل.
باملحكمة. .: القانوني. اإليداع  .
ما15. .0( يوم. بالشيضاء. التجا5ية 

 202.تحت 5قم.860799
يناير. .0( :.من. السنة االجتماعية.

الى.) .دجنبر.
املدة.:.99.سنة

السجل التجا5ي.:.)99 17
976I

centre.d’étude.de.gestion.et.d’organisation

GIMES DA VINCI
إعال2 متعدد القرا5ات

 centre.d’étude.de.gestion.et
d’organisation

 bd.d’ Anfa, résid.Ibn ,89
 Zaidoune, tour.A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca.maroc

GIMES DA VINCI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 4, شا5ع 

االمام مسلم - الوازيس - الدا5 

الشيضاء - 0)204 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.4 818

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.02.نونبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 (.900.000 زيادة 5أ1 املال بمقدا5.

 (00.000 مشلغ. من  لرفعه  د5هم 

د5هم إلى.2.000.000.د5هم عن طريق.

9.000).حصة جديدة بقيمة. إنشاء.

د5هم لإلكتتاب واإلفراج عنهم. .(00

طريق. عن  اإلكتتاب  عند  بالكامل 

املحددة. الديو2  مع  مقاصة  إجراء.

واملستحقة تجاه الشركة املسجلة في.

الحساب الجا5ي للشريك الوحيد

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

إستقالة السيد 5شدي طالب والسيد.

أحمد أقديم من مهامهما كمسيرين.

مشا5كي2 بعد تعديل مدة التفويض.

لتثبيتها في. .سنوات

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

والسيد. السيد 5شدي طالب  تعيي2 

فكاك. السيد حميد  و  أقديم  أحمد 

كمسيرين مشا5كي2 ملدة. .سنوات

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

املعدل. األسا�سي  النظام  إعتماد 

للشركة بعد تحولها إلى شركة ذات.

من. العديد  مع  محدودة  مسئولية 

الشركاء.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.0:.الذي ينص على مايلي:.

اليوجد أي تعديل في النظام األسا�سي.

للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

دجنبر.2022.تحت 5قم.44 812.

977I

Arithmetic.Compta 

بييس اوطو اي اكسسوار 
 PIECE AUTO ET( ام نور

)ACCESSOIRES OUMNOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

Arithmetic.Compta
7)) شا5ع موالي عشد العزيز )اقامة 

الريا2) املكتب 5قم 4 ، 4000)، 
القنيطرة املغرب

بييس اوطو اي اكسسوا5 ام نو5 
 PIECE AUTO ET ACCESSOIRES(
OUMNOR) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 228 
تجزئة الصياد 02 - 4000) 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.61871

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

02.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

اي. اوطو  بييس  الوحيد  الشريك 
 PIECE AUTO ET( اكسسوا5 ام نو5.
مشلغ. .(ACCESSOIRES OUMNOR
وعنوا2. د5هم  .(0.000 5أسمالها.
مقرها اإلجتماعي.228.تجزئة الصياد.
02 - 4000).القنيطرة املغرب نتيجة.

ل.:.حل قشل االوا2..
 228 ب. التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة الصياد.02 - 4000).القنيطرة.

املغرب...
و عي2:

و. ناجح  اد5يس  السيد)ة).
 02 الصياد. تجزئة  .228 عنوانه)ا).
كمصفي. املغرب  القنيطرة  .(4000

)ة).للشركة.
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وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.07.فبراير.

 202.تحت 5قم.94244.

978I

مكتب الحسابات العشاد

FATICONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الحسابات العشاد

 2 بلوك   بئرانز5ا2 بنصفا5، 

000) ، صفرو املغرب

FATICONS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 70 

بلوك 9 بئر انز5ا2 بنصفا5 صفرو - 

000)  صفرو املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.811

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

4).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

املحدودة. املسؤولية  ذات  شركة 

FATICONS.مشلغ 5أسمالها.00.000) 

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.

70.بلوك.9.بئر انز5ا2 بنصفا5 صفرو.

.: صفرو املغرب نتيجة ل. . (000  -

املنافسة.

 70 و حدد مقر التصفية ب 5قم.

.- بئر انز5ا2 بنصفا5 صفرو. .9 بلوك.

000) .صفرو املغرب..

و عي2:

و. الصادقي2  كريم  السيد)ة).

تجزئة بئر. .7 بلوك. .6 5قم. عنوانه)ا).

انز5ا2 بنصفا5 صفرو.000) .صفرو.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .28 بتا5يخ. االبتدائية بصفرو 

 202.تحت 5قم. 491/2.

979I

مكتب املحاسشة الصالحي

Societe CEFOLIM
إعال2 متعدد القرا5ات

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنو5ة عما5ة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة 5قم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

Societe.CEFOLIM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 

مهدي 5قم 8  محمد الساد1 - 

60000 وجدة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.217 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 0.يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

الذي. هشة حصص:. ./( قرا5 5قم.

السيدة. وهشت  مايلي:. على  ينص 

 400 فيكتو5يفنا. ناتاليا  بربوشة 

التي. حصة  .(000 اصل. من  حصة 

السيد. لفائدة  الشركة  في  تملكها 

بربوشة حمزة.

قرا5 5قم.2/.تغيير الشكل القانوني.

بعد. الذي ينص على مايلي:. للشركة:.

للشركة. القانوني  الشكل  تغير  الهشة 

من شركة دات املسؤولية املحدودة.

دات. شركة  الى  وحيد  شريك  دات 

املسؤولية املحدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

الشكل. األول:. الشند  5قم  بند 

القانوني:.الذي ينص على مايلي:.تعتبر.

املسؤولية. محدودة  شركة  الشركة 

وخاصة. املغربية  للقواني2  خاضعة 

الشركات. وقواني2  التجا5ي  القانو2 

التجا5ية باملغرب..

بند 5قم الشند الساد1:.الحصص:.

الذي ينص على مايلي:.حدد 5أسمال.

د5هم. .(00.000,00 في. الشركة 

فئة. من  حصة  .(000 الى. قسمت 

د5هم للحصة قسمت على. .(00,00

بربوشة. السيد  كاالتي:)/. الشركاء.
.....................400حصة.2/  حمزة.
السيدة بربوشة ناتاليا فيكتو5يفنا....

..............................600.حصة.
الرأسمال:. بند 5قم الشند السابع:.
الذي ينص على مايلي:.حدد 5أسمال.
00.000,00)د5هم. في. الشركة 
السيد. كالتالي)/. الشركاء. بمساهمة 
حمزة.................40.000,00 بربوشة 
د5هم.2/.السيدة بربوشة ناتاليا فيكتو
5يفنا...............................60.000,00 

د5هم
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .20 بتا5يخ. بوجدة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2602.
980I

SOUHAL CONSULTING

STE TANGER CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE.YOUGOSLAVIE.IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE TANGER CUIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : ) طريق 
الشهيد 5حال بن بوعزة الطابق 
السفلي 5قم ) تجزئة فلو5ينسيا 
90090 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.8 109

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 01.غشت. املؤ5خ في.

ذات. شركة  .STE TANGER CUIR

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000,00

).طريق الشهيد 5حال بن. اإلجتماعي.

تجزئة. .( بوعزة الطابق السفلي 5قم.
 90000 .- طنجة. .90090 فلو5ينسيا.
طنجة املغرب نتيجة الزمة اقتصادية.

و عي2:
اعمروشا. اد5يس  السيد)ة).
ابن. زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا). و 
 90000 طنجة. .(1 5قم. الخطيب 

طنجة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و. اعمروشا  محمد  السيد)ة).
ابن. زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا).
 90000 طنجة. .(1 5قم. الخطيب 

طنجة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
فاطمة يرو و عنوانه)ا). السيد)ة).
شا5ع هولندا 5قم.9 ).طنجة.90000 

طنجة املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
عشد. ابراهيم  حسن  السيد)ة).
مصر. عنوانه)ا). و  ابراهيم  الحافظ 
)ة). كمصفي. مصر  مصر  .((1((

للشركة.
احمد. احمد  احمد  السيد)ة).
 ((1(( مصر. عنوانه)ا). و  حسن 

مصر مصر كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
).طريق. 2022.وفي. 01.غشت. بتا5يخ.
الطابق. بوعزة  بن  5حال  الشهيد 
فلو5ينسيا. تجزئة  .( 5قم. السفلي 
طنجة. .90000 .- طنجة. .90090

املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(1 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.1)2628.
98(I

TECHNOFISC

TECHNOFISC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TECHNOFISC
 0 زنقة فايدي خليفة الطابق 

األول الدا5 الشيضاء ، 20210، الدا5 
الشيضاء املغرب

TECHNOFISC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  0 زنقة 
فايدي خليفة الطابق األول - الدا5 

الشيضاء -
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إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172717

 (0 في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TECHNOFISC

-.غرض الشركة بإيجاز:.*.التوطي2.

القانوني للشركات

*.االستشا5ات مالية
-.عنوا2 املقر االجتماعي:. 0.زنقة.

الدا5. .- فايدي خليفة الطابق األول.

الشيضاء.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عدال2. سمحمد  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

الضحى.).عما5ة.0 ).شقة.0).،أ 1.

20190.الدا5 الشيضاء.املغرب

البرطال. الكريم  عشد  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مكر5 د5ب الطاليا2. .2 الشحر الرقم.

20040.الدا5 الشيضاء.املغرب

العكروطي. خالد  السيد)ة). .-

إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

عي2. .26 عما5ة. .6 مجموعة. .2 بسمة.

السشع.20190.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(7 بتا5يخ.

.172717
982I

CABINET BEN MOKHTAR

3G INVEST
إعال2 متعدد القرا5ات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre.d’Affaires.NOVA

 AFRICA. 40 Rue.Al.Banafsaj. 1er
 Etage.N°22. Vieille.Montagne ،

90040، TANGER.MAROC
G INVEST  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة مركز األعمال 
نو5دامي التجزئة  4 أ الطابق األول 
املكتب 5قم 8)) - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.60791

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.6).فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
الحصص. تفويت  على  املصادقة 
لفائدة شركاء.جدد و عليه تم تغيير.

الفصل.7.من القانو2 األسا�سي
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تأكيد مدة والية املسيرالحالي السيد.

جيروم غوليي ملدة غير محددة
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

اعتماد قانو2 أسا�سي جديد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.
تم تحديد 5أسمال الشركة في.200.) 
من. حصة  .(20 إلى. مقسمة  يو5و 
على. للشركاء. أسندت  يو5و  .(0 فئة.
غوليي. جيروم  السيد  .: التالي. النحو 
84.حصة و السيدة لو�سي غوليي.2) 
حصة و السيدة مونا غوليي.2).حصة.
و السيدة كليمونتي2 غوليي.2).حصة.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. بتا5يخ. 2. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.02) 26.

98 I

International.Juris.Consulting

Marsan Holding Offshore
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بياناتها :
International.Juris.Consulting

 Ave.Mohamed.V 45 Apt.N° 10،
90000، TANGER.Tanger

Marsan.Holding.Offshore شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  8) شا5ع 
ولي العهد محل 5قم 26 90000 

طنجة اململكة املغرية.
إعال2 عن تعيي2 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

مؤ5خ.)2.دجنبر.2022.تقر5 تعيي2.:
ساند5ين. نا5دوكا  السيد)ة). .-

إليزابث.
و

املسؤولية. ذات  «شركة  .000  -

والكائن مقرها اإلجتماعي. املحدودة».
ب:.000

عند. التجا5ي  السجل  5قم 
االقتضاء:.000

 Marsan كمسيرين جدد لشركة.
.Holding.Offshore

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 
 202.تحت 5قم. 7) .

984I

جمال الصدقي محاسب معتمد

STE AL FATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

جمال الصدقي محاسب معتمد
شا5ع ابن سيناء 5قم 86 الخميسات 

، 1000)، الخميسات املغرب
STE AL FATI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : الحي 
الصناعي 5قم 1)) الخميسات 

1000) الخميسات املغرب .
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.2869 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

08.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية. .STE AL FATI

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مقرها اإلجتماعي الحي الصناعي 5قم.

1000).الخميسات. 1)).الخميسات.
املغرب نتيجة لفسخ قشل االوا2..

و عي2:
و. بوتهلي  مو�سى  السيد)ة).
 ((1 5قم. الصناعي  الحي  عنوانه)ا).
الخميسات املغرب كمصفي. .(1000

)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
الحي. وفي  فبراير. 202. .08 بتا5يخ.
الخميسات. .((1 5قم. الصناعي 

1000).الخميسات املغرب..
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. بالخميسات  االبتدائية 

فبراير. 202.تحت 5قم.44.
981I

BARAMI SERVICES

أوليو ميغا األغراس نور ش.م.م 
 STE ذات الشريك الوحيد
 OLEO MEGA PLANTES

NOUR SRAL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BARAMI SERVICES
 DB MNARA IMM BRADA 26
 ROUTE.ESSAOUIRA ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أوليو ميغا األغرا1 نو5 ش.م.م ذات 
 STE OLEO MEGA الشريك الوحيد

 PLANTES NOUR SRAL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202)الجريدة الرسمية   5164

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو2. إعداد  تم  .2020 يناير. .2(

مسؤولية. ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد. الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات. شركة  .: الشركة. شكل 

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند. متشوعة  الشركة  تسمية 

أوليو. .: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء.

ذات. ش.م.م  نو5  األغرا1  ميغا 

 STE OLEO MEGA.الشريك الوحيد

. PLANTES NOUR SRAL AU

إنتاج. .: بإيجاز. الشركة  غرض 

الصغيرة. والشثالت  األغرا1 

وتسويقيها بالجملة وبالتقسيط.¨.

دوا5 �سي. .: عنوا2 املقر االجتماعي.

حمو كماسة شيشاوة مراكش دوا5.

مراكش. شيشاوة  كماسة  حمو  �سي 

40000.مراكش املغرب.

أجلها. من  تأسست  التي  املدة 

الشركة.:.99.سنة..

 (0.000 الشركة:. 5أسمال  مشلغ 

د5هم،.مقسم كالتالي:

 (00 .: بنزعيمة. هشام  السيد 

حصة بقيمة.00).د5هم للحصة..

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن الشركاء.:

عنوانه)ا). بنزعيمة  السيد هشام 

شيشاوة. كماسة  حمو  �سي  دوا5 

40000.مراكش املغرب.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا). بنزعيمة  السيد هشام 

شيشاوة. كماسة  حمو  �سي  دوا5 

40000.مراكش املغرب

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا5يخ. بامنتانوت  االبتدائية 

يوليوز.2020.تحت 5قم.61/2020.

986I

ALTA CONSULTING

C.LJ MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA CONSULTING
80) شا5ع موالي سليما2 الطابق 
التالت 5قم 06 ، 90000، طنجة 

املغرب
C.LJ MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قطعة 0 ) 
مكتب 01 ، املنصة 5قم 1 املنطقة 

الحرة اللوجستية بقصر املجاز 
ميناء طنجة ميد أنجرة قصر املجاز 

12)94 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 2  9

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
نونبر.2022.تقر5 تأسيس شركة ذات.
الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 C.LJ تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

MED
استيراد. غرض الشركة بإيجاز:. .-
واملواد. الصناعية  اللوازم  وتصدير 

االستهالكية
قطعة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 1 5قم. املنصة  .، .01 مكتب. .( 0
بقصر. اللوجستية  الحرة  املنطقة 
طنجة ميد أنجرة قصر. املجاز ميناء.

املجاز.12)94.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.200.000 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 200 لها:. وتقييم  لها  موجز  وصف 

د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

ابن الفقيه عشد هللا. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.املجمع.
  6 5قم. طابق. . .2 5اوية. الحسني 

90000.طنجة املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
ابن الفقيه عشد هللا. السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
2.طابق. .5قم. املجمع الحسني 5اوية.

6  90000.طنجة املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  .2022 نونبر. .(7 بتا5يخ.

.( 2  9

987I

مكتب الحسابات العشاد

 POULET DE CHAIR
TAARABET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العشاد
 2 بلوك   بئرانز5ا2 بنصفا5، 

000) ، صفرو املغرب
 POULET DE CHAIR TAARABET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم41 
شا5ع االمير عشد القاد5 ملقاسم 

صفرو 000)  صفرو -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 977
 09 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 
POULET DE CHAIR TAARABET

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
دواجن و أ5انب بالتقسيط

5قم41  عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
شا5ع االمير عشد القاد5 ملقاسم صفرو.

000) .صفرو.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
تعرابت. محمد  السيد)ة). .-
زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
صفرو. الرشاد  .(0 بلوك. النرويج 

000) .صفرو املغرب
الرواطي. لحسن  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.47 
بلوك تجزئة بئر انز5ا2 بنصفا5 صفرو.

000) .صفرو املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
تعرابت. محمد  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زنقة النرويج بلوك.0).الرشاد صفرو.

000) .صفرو املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .28 بتا5يخ.

. 977
988I

SOCIETE FIDAV SARL

STE TRAWNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي2 عما5ة  ) شقة   

املدينة الجديدة ، 10000، مكنا1 
املغرب
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STE TRAWNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل 

التجا5ي الكائن برقم 99) عالم 4 
حي العسكري البساتي2 مكنا1 - 

10000 مكنا1 املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.44849

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 22.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
 STE TRAWNE الوحيد. الشريك 
د5هم. .(0.000 5أسمالها. مشلغ 
املحل. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
التجا5ي الكائن برقم.99).عالم.4.حي.
العسكري البساتي2 مكنا1.-.10000 
مكنا1 املغرب نتيجة ل.:.الشركة لم.
تحقق الغاية من إنشائها و ليس لديها.

أي نتيجة لتوزيعها.
املحل. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التجا5ي الكائن برقم.99).عالم.4.حي.
العسكري البساتي2.-.10000.مكنا1.

املغرب..
و عي2:

السيد)ة).عشد العالي السيد لعوني.

عما5ة. .6 الحي العسكري. و عنوانه)ا).

مكنا1. البساتي2  .(2 شقة. . 19

)ة). 10000.مكنا1 املغرب كمصفي.
للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .09 بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.642) .

989I

STE FIDUCAT

STE COGETRAKS SARL
إعال2 متعدد القرا5ات

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme.ETAGE.N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech.MAROC

STE COGETRAKS SARL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 5قم 16 
افاق ) متجر 5قم 2 سعادة مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.(01 6(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.26.شتنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
السيد. للشركة  جديد  مسير  تعيي2 
موحا اومعسو تشعا الستقالة املسير.

عمر ومعسو
على. ينص  الذي  .:2 5قم. قرا5 
ومعسو. عمر  السيد  تفويت  مايلي:.
60).حصة اجتماعية من أصل.60) 
حصة لفائدة السيد ياسي2 وامعسو.

بتا5يخ.26.شتنبر.2022
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.

مساهمات الشركاء
بند 5قم.7:.الذي ينص على مايلي:.

5أ1 املال و األسهم
بند 5قم.2):.الذي ينص على مايلي:.

مدة التعيي2 وصالحيات اإلدا5ة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. .(6 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.0 449).

990I

A. SAAIDI CONSULTANTS

SANAD SERENITY
إعال2 متعدد القرا5ات

A. SAAIDI.CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL.MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

SANAD SERENITY «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )0)، 
شا5ع الز5قطوني - 00)20 الدا5 

الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.----

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.4).شتنبر.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
مؤسسة. إدا5ة  مجلس  بموجب  .-
 UPLINE CAPITAL» التدبير.
 (4 في. املنعقد  .«MANAGEMENT

شتنبر.2022،.تقر5:
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
تغيير عنوا2 مقر الشركة؛. .•
تغيير املكتتشي2 املعنيي2؛.•. .•

إضافة مجال االستثما5؛
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االكتتاب. كيفيات  تعديل  .•
عموالت. تغيير  واالسترداد؛.•.
تغيير. االكتتاب واالسترداد؛.•.

سياسة تخصيص النتائج؛.•.
تعديل نظام التدبير

قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.

تم اعتماد نظام التدبير من طرف. .-

الرساميل. لسوق  املغربية  الهيأة 
يناير. 202  .20 بتا5يخ. .«AMMC»

 .GP2 00(.تحت 5قم
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
على. ينص  الذي  .:---- 5قم. بند 

مايلي:.----
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.860682. .
99(I

sola.amsterdam

SOLA AMSTERDAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

sola.amsterdam
 N° 505 RUE.HAY.SALAM

 TAOURIRT.N° 505 RUE.HAY

 SALAM.TAOURIRT، 0، taourirt
maroc

SOLA AMSTERDAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 101 

زنقة 0  حي السالم تاو5يرت - - 
تاو5يرت املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.49 

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2022.تقر5 حل. 01.شتنبر. املؤ5خ في.

ذات. شركة  .SOLA AMSTERDAM

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.
تاو5يرت. السالم  حي  . 0 زنقة. .101
لسبب. نتيجة  املغرب  تاو5يرت  .- .-
الخسائر املتوالية على الشركة وتأكد.

عجزها عن االستمرا5.
و عي2:

حوزمالي. القاد5  عشد  السيد)ة).

حي. . 0 زنقة. .101 5قم. عنوانه)ا). و 

تاو5يرت. .60800 تاو5يرت. السالم 
املغرب كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.

5قم. وفي  .2022 شتنبر. .01 بتا5يخ.

101.زنقة.0 .حي السالم تاو5يرت.-.-.
تاو5يرت املغرب.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .06 االبتدائية بتاو5يرت بتا5يخ.
 202.تحت 5قم. 49/ 202.

992I

ERAFYAN CENTRE

SUPPLY CONTINENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ERAFYAN CENTRE
 LOT. LES.FONCTIONNAIRES.N
LARACHE ، 92000 146، العرائش 

املغرب
SUPPLY CONTINENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املوظفي2 5قم 26 الطابق اال5�سي 

92000 العرائش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7 87
  ( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SUPPLY CONTINENT
تجا5ة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
الجملة في استيراد وتصدير املنتجات.

املختلفة.
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
اال5�سي. الطابق  .26 5قم. املوظفي2 

92000.العرائش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
املعزوزي. اويس  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
العرائش. .92000  26 5قم. املوظفي2 

املغرب
العمراني. اليا1  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اململكة.
املتحدة و1)ه لند2 اململكة املتحدة
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
املعزوزي. اويس  السيد)ة). .-
مسير والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 92000  26 5قم. املوظفي2  تجزئة 

العرائش املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

.7 87

99 I

SOCIETE FIDAV SARL

MS AMEUBLEMENT
إعال2 متعدد القرا5ات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي2 عما5ة  ) شقة   

املدينة الجديدة ، 10000، مكنا1 

املغرب

MS AMEUBLEMENT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: محل 

بتجزئة الزيتو2 الشطر 2 عما5ة 5قم 

61) البساتي2 مكنا1 - 10000 

مكنا1 املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.11179

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.0 .ماي.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.-)تفويت حصص:.الذي.

210.حصة للسيد. ينص على مايلي:.

في. حدد  بثمن  موالي  ايت  سفيا2 

السيد. لصالح  د5هم  .21000.00

غندو5 امي2 الحامل لشطاقة التعريف.

الوطنية 5قم..D8248 9 210.حصة.

للسيد يونس ايت موالي بثمن حدد.

السيد. لصالح  د5هم  .21000.00 في.

لشطاقة. الحامل  املهدي  غندو5 

 D819179. 5قم. الوطنية  التعريف 

بالتالي الرأسمال االجتماعي للشركة.

موزع. د5هم  .(00000.00 في. حدد 

السيد غندو5. .- .: على الشكل التالي.

امي100.2.حصة قيمة الواحدة.00) 

حصة. .100 املهدي. غندو5  .- د5هم..

قيمة الواحدة.00).د5هم

الشركة:. مسير  -2تغيير  5قم. قرا5 

الذي ينص على مايلي:.استقالة املسير.

غندو5. تعيي2  و  موالي  ايت  يونس 

املهدي كمسير وحيد للشركة

الذي. تغيير اإلمضاء:. قرا5 5قم. .

غندو5. اإلمضاء. مايلي:. على  ينص 

املهدي فقط.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.6)-7-6:.الذي ينص على.

مايلي:.تفويت الحصص وتغيير املسير.

و االمضاء

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.940.

994I

FIDUCIAIRE FAKIRI

 COMPTOIR AGRICOLE
BOUTRABA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT.JAD.OULAD.AYYAD ، 4 

52000، BENIMELLAL.MAROC

 COMPTOIR AGRICOLE

BOUTRABA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

افيكتة سنتر الطابق الرابع الحي 

العصري 000 2 بني مالل -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 74 

 (0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 COMPTOIR AGRICOLE

BOUTRABA

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

املواد و االدوات الفالحية التصدير و.

االستراد

اقامة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الحي. الرابع  الطابق  سنتر  افيكتة 
العصري.000 2.بني مالل.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
سعيد. بوطرابة  السيد)ة). .-
اوالد. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
مالل. بني  .2 000 مالل. بني  امشا5ك 

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
.( 74 

991I

SOCIETE FIDAV SARL

STE DAYOCLASS
إعال2 متعدد القرا5ات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي2 عما5ة  ) شقة   

املدينة الجديدة ، 10000، مكنا1 
املغرب

STE DAYOCLASS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 41 5ياض 
الزيتو2 مكنا1 - 10000 مكنا1 

املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.2167(
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.) .ماي.2022

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
5أسمال. 5فع  ..قرا5 5قم

الشركة.:.الذي ينص على مايلي:.•.
5فع 5أسمال الشركة من.100000.00 
2000000.00د5هم. الى. د5هم 
عبر. جديدة  حصة  بإصدا200005.
وبالتالي فا2. مقاصة ديو2 الشركة..
حدد. للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
على. موزع  د5هم  .2100000.00 في.
العزيز. عشد  السيد  .: التالي. الشكل 
21000.حصة قيمة الواحدة. دحا2.

00).د5هم..
نشاط. تغيير  قرا5 5قم.•.
مايلي:. على  ينص  الذي  .: الشركة.
باظافة بيع وشراء..و لهذا فإ2 نشاط.

 .:الشركة الجديد هو
اشغال مختلفة. ..اشغال الشناء

بيع وشراء .
تصحيح. قرا5 5قم.•.

على. ينص  الذي  .: للشركة. العنوا2 

5ياض الزيتو2. 1 5قم. . .41 مايلي:.
الشطر ب مكنا1

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.
النظام األسا�سي التالية:.

ينص. الذي  2و4و6و7:. 5قم. بند 

.- الشركة. 5اسمال  5فع  مايلي:. على 
تغيير النشاط.-.تصحيح العنوا2

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمكنا1  التجا5ية 
 202.تحت 5قم.9 9.

996I

Mautassin.Haute.Couture

Mautassin Haute Couture
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية يوجد.

مقرها االجتماعي باملغرب

Mautassin.Haute.Couture
5قم 72 شا5ع املسيرة الخضراء، 

الطابق األ5�سي، حي 5اسي2 ، 
00)20، الدا5 الشيضاء املغرب
Mautassin.Haute.Couture

«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 72، شا5ع 
املسيرة الخضراء، الطابق األ5�سي، 
حي 5اسي2 - 00)20 الدا5 الشيضاء 

املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجا5ية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.26 107
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
تقر5. .2022 شتنبر. .2( في. املؤ5خ 
 Mautassin إغالق فرع تابع لشركة.
و5شة. تسميته  .Haute. Couture
5قم. إقامة  في  عنوانه  والكائن  عمل 
الثاني،. الطابق  الزنشق،. زنقة  .،(6

املعا5يف.-.-.الدا5 الشيضاء.املغرب
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
 20 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.8 8194.
997I

ائتمانية الخبرة

BRIT SAKANE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)26، برشيد 

املغرب
 BRIT SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اليسر ) شا5ع محمد الخامس 

الطابق الثالث يسا5ا 00)26 برشيد 
-

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(7771

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 BRIT بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

SAKANE

منعش. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
عقا5ي

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

الخامس. محمد  شا5ع  اليسر ).
الطابق الثالث يسا5ا.00)26.برشيد.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
احمد. ابريطل  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.الجيري.
5.2نقة.).5قم.2  1 20.الدا5 الشيضاء.

املغرب
املجيد. عشد  ابريطل  السيد)ة). .-
بناني. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الحي املحمدي. .68 5قم. . ( زنقة. .(4

20214.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
.(7771

998I

ste.al.moustakbal.conseil

WeInspire
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste.al.moustakbal.conseil
 9rue.rahal.meskini.v.n.app 11
bureau.et 3 ، 30000، fes.maroc
WeInspire شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 2  
زنقة 208 عي2 قادو1 حي املصلى 

فا1 0000  فا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71619

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

WeInspire

-.غرض الشركة بإيجاز:.عروض٬ 

مهرجانات فنية٬.مختبر أو و5شة عمل.

نظام. السحب٬. املونتاج٬. للتطوير٬.

الصوت لألفالم السينمائية
  2 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
املصلى. حي  قادو1  عي2  .208 زنقة.

فا0000.1 .فا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الوهاب. عشد  محمد  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. 5فيقي بصفته)ا).

النرجس. اقامة  كلميمة  زنقة  .122

الشيضاء. الدا5  .(( شقة. .6 طابق.

20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
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التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.71619

999I

ste.al.moustakbal.conseil

MIEL BEAUTY STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste.al.moustakbal.conseil
 9rue.rahal.meskini.v.n.app 11
bureau.et 3 ، 30000، fes.maroc
MIEL BEAUTY STUDIO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي احمد 
شوقي )ليشود5وم) سابقا 5قم 4 
عما5ة جنا2 فا1 0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

7167 
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 MIEL بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

BEAUTY STUDIO
-.غرض الشركة بإيجاز:.مؤسسة.

للعناية والتجميل
احمد. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شوقي.)ليشود5وم).سابقا 5قم.4.عما5ة.

جنا2 فا0000.1 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بوصشع. كريم  السيد)ة). .-
 (0 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
زنقة الليث ابن سعد الطابق.).شا5ع.

الجيش امللكي م ج فا0000.1 .فا1.
املغرب

هرا1. يسي2  السيد)ة). .-
 (14 ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
شا5ع االسراء.حي االمل طريق صفرو.

فا0000.1 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .27 بتا5يخ.
.7167 

(000I

CABINET.SEDDIK.&.ASSOCIES

الشركة بصريات و رؤية 
 OPTIQUE ET الدارالبيضاء

VISION CASABLANCA
إعال2 متعدد القرا5ات

CABINET.SEDDIK & ASSOCIES
81) شا5ع ز5قطوني اقامة 

الز5قطوني الطابق الساد1 ، 
00)20، الدا5 الشيضاء املغرب

الشركة بصريات و 5ؤية 
 OPTIQUE ET الدا5الشيضاء

VISION CASABLANCA «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: محل 
تجا5ي 5قم   ، شا5ع أحمد 

القدميري ، حي فال فلو5ي-معا5يف 
- - الدا5الشيضاء املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
.117 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

تم اتخاذ. يناير. 202. .(9 املؤ5خ في.
القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:
مينا. بن  أسماء. السيدة  تعيي2  .•
و. النضا5ات  ملتجر  تقنية  كمديرة 
غيثة. السيدة  تأكيد  الشصريات 

بنكيرا2 كمسيرة وحيدة للشركة ملدة.
غير محدودة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.8)8179.

(00(I

مينا5ة فينانس جروب

امازيغ ترافل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينا5ة فينانس جروب
12 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
امازيغ ترافل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)2 شا5ع 
محمد الخامس اقامة «ايليت» محل 

5قم 1 1 جليز 40000 مراكش 
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  949
 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
امازيغ. بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

ترافل
وكالة. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

تنظيم و توزيع االسفا5
 2(2 االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع محمد الخامس اقامة.«ايليت».
محل 5قم.1.1 جليز.40000.مراكش.

-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 10.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.10.000 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):

سنشيز. ميشيل  كايا  السيد)ة). .-

ب:. 22  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 40000 القصشة. الشتوكة  د5ب 

مراكش املغرب

ترتاميال. امانويال  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

شا5ع. الطابق. . . 2 هيلفيسيا شقة.

مراكش. .40000 هللا. عشد  موالي 

املغرب

بيا5. جيل  فيليب  السيد)ة). .-

ب:. 22  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 40000 القصشة. الشتوكة  د5ب 

مراكش املغرب

بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2)

والعائلية. الشخصية  األسماء. .

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير

سنشيز. ميشيل  كايا  السيد)ة).

ب:. عنوانه  والكائن  مسيرة  بصفته 

 40000  22.د5ب الشتوكة القصشة.

مراكش املغرب

السيد)ة).فيليب جيل بيا5 بصفته.

د5ب. مسير والكائن عنوانه ب:. 22.

مراكش. .40000 القصشة. الشتوكة 

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

 .(  949

(002I

مينا5ة فينانس جروب

تيكمي ن بلدي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مينا5ة فينانس جروب

12 شا5ع موالي 5شيد شقة 5قم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

تيكمي 2 بلدي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

16- سمناح إقليم الحوز مقاطعة 

تاحناوت جماعة تمصلوحت - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.18( 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. يناير. 202. . 0 في. املؤ5خ 

املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).شركة.«جليشكو».

امللكية العا5ية.999.حصة اجتماعية.

حصة لفائدة السيد. .999 من أصل.

 Fanny.Carole.Aline.MAURET.(ة(

بتا5يخ.0 .يناير. 202.

تفويت السيد.)ة).شركة.«جليشكو».

حصة اجتماعية. .999 حق االنتفاع.

حصة لفائدة السيد. .999 من أصل.

 Michel,. Jean,. Guy. MAURET )ة).

بتا5يخ.0 .يناير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

ما15. .02 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41129).

(00 I

LE LEGALISTE

MACOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي أملاز 

مشنى 2-20 طابق   شقة )2 20000 

املغرب

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17 20 

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية

الشركة،. تسمية  .MACOS-

بمختصر. اإلقتضاء،. عند  متشوعة 
تسميتها.

تاجر أو. غرض الشركة بإيجاز:. .-
وسيط استيراد وتصدير؛

تاجر
-.عنوا2 املقر االجتماعي:.حي أملاز.
مشنى.20-2.طابق. .شقة.)2 20000 

املغرب
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2).

دومير�سي. آيتا1  السيد)ة). .-

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دا5. .(2 28.شقة. سا2 سكوير عما5ة.
بوعزة.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2).

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير

دومير�سي. آيتا1  السيد)ة).

اقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

دا5. .(2 28.شقة. سا2 سكوير عما5ة.
بوعزة.20000.الدا5 الشيضاء.املغرب

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.
17 20 

(004I

centre.d’étude.de.gestion.et.d’organisation

HOPITAL PRIVE DE SALE
إعال2 متعدد القرا5ات

 centre.d’étude.de.gestion.et
d’organisation

 bd.d’ Anfa, résid.Ibn ,89
 Zaidoune, tour.A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca.maroc
HOPITAL PRIVE DE SALE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: زاوية 
شا5ع بن جرير وشا5ع املديونة 

)بطانة) - سال - 040)) سال املغرب.
«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
. 71 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
املؤ5خ في.9).يناير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
من. للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 
الطابق. .، شا5ع سبتة اقامة 5امي. .7
العنوا2. إلى  .8 5قم. مكتب  .، الثاني.
زاوية شا5ع بن جرير. .: الجديد التالي.

وشا5ع املديونة.)بطانة).-.سال
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

تحيي2 القانو2 األسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
تعديالت في الشند الرابع من القانو2.

األسا�سي للشركة
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. بسال  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.40642.
(001I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YAZID AGRO GROUPE
إعال2 متعدد القرا5ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

YAZID AGRO GROUPE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 94  

شا5ع كماسة طريق املطا5 - 40000 
مراكش املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.60789

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 0.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

االعالم بوفاة املرحوم السيد محمد.

حنيش الذي توفي في.8).يناير. 202 

21.يناير. تشعا لرسم اال5اثة املؤ5خ في.

 202 

قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.

كمسير. حنيش  طا5ق  السيد  تعيي2 

وحيد ملدة غير محددة

قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل.

فردي و بدو2 أي قيود للسيد طا5ق.

حنيش

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

و. املادة. ). تعديل  على  املوافقة 

تحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. .0( بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41149).

(006I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AL MAJHOUL PACKAGING
إعال2 متعدد القرا5ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

17 شا5ع مو5يتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 AL MAJHOUL PACKAGING

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 91  شقة 

5قم 7 الطابق الرابع شا5ع كماسة 

طريق املطا5 - 40000 مراكش 

املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(29217

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.08.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.
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قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.

.( االجتماعية. الحصص  جميع  بيع 

التي تمتلكها. حصة اجتماعية). .100
 PREMIUM HOLDING شركة.
 AL MAJHOUL شركة. في  .((SARL
لفائدة. .(PACKAGING (SARL
 ( AZRAR HOLDING (SARL.شركة
قرا5 5قم.2:.الذي ينص على مايلي:.
للشركة. القانوني  الشكل  تحويل 
 AL MAJHOUL PACKAGING من.
 AL MAJHOUL الى. .((SARL

.(PACKAGING (SARL AU
قرا5 5قم. :.الذي ينص على مايلي:.
االعالم بوفاة السيد املرحوم محمد.
تشعا. يناير. 202. .(8 بتا5يخ. حنيش 
يناير. .21 ب. املؤ5خ  اال5اتة  لعقد 

.202 
قرا5 5قم.4:.الذي ينص على مايلي:.
من. حنيش  طا5ق  السيد  استقالة 

مهامه كمسير شريك
قرا5 5قم.1:.الذي ينص على مايلي:.
تعيي2 السيد 5ضوا2 حنيش والسيد.
حنيش مسيرا2 شريكا2 ملدة. زكرياء.

غير محددة؛
قرا5 5قم.6:.الذي ينص على مايلي:.
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل.
فردي ومنفصل وبدو2 أي قيود لكل.
والسيد. حنيش  5ضوا2  السيد  من 

زكرياء.حنيش.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.
بند 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
 6  ,    ,( املوافقة على تعديل املواد.
و تحديث النظام األسا�سي. و. ). .7,

للشركة.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .02 بتا5يخ. بمراكش  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.41110).
(007I

fidu.ben

 GROUPE SCOLAIRE
KENRYOU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fidu.ben

81 زنقة موالي عشد هللا ، 0)210، 
خريشكة اململكة املغربية

 GROUPE SCOLAIRE KENRYOU
SARL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا2 مقرها االجتماعي: كلم   
طريق مراكش - - بني مالل املغرب .
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

. 667
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في. 0.فبراير. 202
األسا�سي. النظام  مالءمة  تقر5 
القانو2:. مقتضيات  مع  للشركة 
اعادة صياغة الفصل.1).من القانو2.

االسا�سي.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .
االبتدائية بشني مالل بتا5يخ.6).فبراير.

 202.تحت 5قم.101).
(008I

NAJIHI CONSULTING

RECODER PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme.ETAGE.BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
 IDRISSIA.ATLAS.FES ، 30000،

FES MAROC
RECODER PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 9  
املحل 2 تجزئة اهال زواغة السفلى 

فا1 - - فا1 املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.1 04(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تقر5 حل. يناير. 202. .28 املؤ5خ في.

ذات. شركة  .RECODER PROD

5أسمالها. مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها. وعنوا2  د5هم  .(00.000

تجزئة. .2 املحل. . 9 5قم. اإلجتماعي 

فا1. .- .- فا1. السفلى  زواغة  اهال 
املغرب نتيجة لتوقف عن النشاط

.
و عي2:

السيد)ة).احمد ملراني و عنوانه)ا).
 9 شقة. د تجزئة مريم عما5ة د). .(
فا1. . 0000 املرجة واد فا1 فا1.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
  9 وفي 5قم. يناير. 202. .28 بتا5يخ.
السفلى. اهال زواغة  تجزئة  .2 املحل.

فا1.-.-.فا1 املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .0( بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2 64.
(009I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

IRAQEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دا5 البر و االحسا2 عما5ة - د - 5قم ) 
شا5ع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب
IRAQEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي توفسرين اغواطيم تحناوت 
الحوز 02 42 مراكش -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
(4112(

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

IRAQEN
اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مختلفة او اشغال الشناء
الطابق. عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
السفلي توفسرين اغواطيم تحناوت.

الحوز.02 42.مراكش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

محماد. باحدوش  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 42 02 توفسرين اغواطيم تحناوت.

مراكش املغرب

يوسف. باحدوش  السيد)ة). .-

دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

 42 02 توفسرين اغواطيم تحناوت.

مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.(4112(

(0(0I

برتنا5يا و سرفيس

 STE MAROCAINE

 D›IMPORT ET DE NEGOCE

 INTERNATIONAL

 » SOMIENNE

INTERNATIONALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

برتنا5يا و سرفيس
5قم )8زنقة 1 حي نزهة عي2 

السشع الدا5الشيضاء ، 20610، 

الدا5الشيضاء املغرب

 STE MAROCAINE D’IMPORT ET

 DE NEGOCE INTERNATIONAL

« SOMIENNE
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 INTERNATIONALES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو5 

التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  ،ممر)، 
ممرالخوخ، عي2 السشع - 20190 

الدا5 الشيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.16689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. )0.دجنبر. املؤ5خ في.
 STE.شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MAROCAINE D’IMPORT ET DE
 NEGOCE. INTERNATIONAL. «
 SOMIENNE INTERNATIONALES
د5هم. .100.000 5أسمالها. مشلغ 
اإلجتماعي. ،ممر)،. مقرها  وعنوا2 
 20190 .- السشع. عي2  ممرالخوخ،.
الدا5 الشيضاء.املغرب نتيجة ل.:.عدم.

نشاط الشركة.
التصفية ب مسكن. و حدد مقر 
شقة. ،. عما5ة. )،. .Gh,. 2 الشد5.
الدا5 الشيضاء. .20190 .- عي2 السشع.

املغرب..
و عي2:

و. الخضري  مصطفى  السيد)ة).

عنوانه)ا).مسكن الشدGh,.2.5.عما5ة.
 20190 السشع. عي2  شقة. ،. .،( 
)ة). كمصفي. املغرب  الشيضاء. الدا5 

للشركة.
وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.
محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.818919.
(0((I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 TILES & SANITARY CO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فدسيير بوجعوب

عما5ة 62) الشقة 5قم 0) الطابق 

الثالث 

شا5ع محمد الديو5ي القنيطرة

 STE.TILES & SANITARY.CO

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

 5هم د 00000,00) : 5أ1 املال 

املقر االجتماعي : عما5ة 66 و 67 

اليانس دا5نا شطر 2 /1 45+ املحل 

1 القنيطرة

تأسيس شركة

مؤ5خ. عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. بالقنيطرة 

تم وضع القانو2 األسا�سي لتأسيس.

شركة.

ذات. املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية:

 TILES.&.SANITARY.:.التسمية.•

CO

ذات. شركة  .: القانوني. الشكل  .•

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 67 و. .66 :.عما5ة. املقر االجتماعي.

اليانس دا5نا شطر.2./1 45+.املحل.

1.القنيطرة

تهدف. االجتماعي:. الهدف  .•

التالية. باألعمال  القيام  الشركة 

داخل املغرب وخا5جه.:.

-.مقاولة اشغال مختلفة و الشناء.

-.بيع مواد الشناء

-.استراد و التصدير.

العمليات. جميع  عامة  وبصفة 

واملالية. والصناعية  التجا5ية 

لها. التي  العقا5ية  وغير  والعقا5ية 

عالقة مشاشرة

شأنها. من  التي  مشاشرة  غير  أو  .

لغرض. أفضل  تنمية  إلى  تؤدي  أ2 

الشركة.

•.تسيير الشركة.:.أسند إلى السيد.

غير. ملدة  الحسني  العمراني  يوسف 

محدودة.

سنة ابتداء. .99 .: مدة الشركة. .•

من تا5يخ نهاية تأسيسها.

مشلغ. في  حدد  املال:. 5أ1  .•

00000,00).د5هم مقسمة إلى.000) 

للحصة. د5هم  .(00 بقيمة. حصة 

وتوزيعها. اكتتابها  تم  لقد  الواحدة 

كالتالي:

-.السيد يوسف العمراني الحسني.

000).حصة..

اإليداع. تم  .: القانوني. اإليداع  .•

باملحكمة. الضشط  بكتابة  القانوني 

وقيدت. بالقنيطرة.. االبتدائية 

 68411 بالسجل التجا5ي تحت 5قم.

بتا5يخ.02 /  0 /  202 

(0(2I

JURISMAG SARL

MZ TECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

5فع 5أسمال الشركة

JURISMAG SARL

1، زنقة بلياد ، إقامة عمرا2، 

)مقابل املد5سة االبتدائية عشد 

املومن)، الشقة 5قم 1 ، 90 20، 

الدا5 الشيضاء املغرب

MZ TECH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 84، شا5ع 

اللة الياقوت ، الطابق )، الشقة 

5قم   - 20000 الدا5 الشيضاء 

املغرب.

5فع 5أسمال الشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.1 6969

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تم. فبراير. 202. .02 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 

 CAPITAL».00.000 .د5هم».أي من»

عن. د5هم». .800.000» إلى. د5هم».

أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. 202.تحت 5قم.080)86.

(0( I

FIDUHOUSE

BL ALIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUHOUSE

5قم 6 مكاتب طيشة زنقة غسا2 

كنفاني ، 0000 ، فا1 املغرب

BL ALIANCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

عالل بن عشد هللا مكاتب عالل بن 

عشد هللا 5قم 0  الطابق   - - فا1 

املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.6776 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

02.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

 BL شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 (00.000 مشلغ 5أسمالها. .ALIANCE

د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع.

عالل بن عشد هللا مكاتب عالل بن.

فا1. .- .- الطابق. . . 0 عشد هللا 5قم.

عدم التمكن من. .: املغرب نتيجة ل.

إيجاد زبائن جدد.

شا5ع. ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عالل بن عشد هللا مكاتب عالل بن.

فا1. .- .- الطابق. . . 0 عشد هللا 5قم.

املغرب..

و عي2:

أحمد لبهي و عنوانه)ا). السيد)ة).

تجزئة أمالك جنا2 فا1 طريق. .4 

املغرب. فا1  . 0000 إيموزا5.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .27 بتا5يخ. بفا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.)640.

(0(4I
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gefoco

 STE GENERAL TRAVAUX

NEUFS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الرقم 2  مكر5 شا5ع الحرية حي 

الشالطو املدينة الجديدة آسفي 

46000

 STE GENERAL TRAVAUX NEUFS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  4 زنقة 

شرفة حي القليعة اسفي 46000 

اسفي -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 6 7

بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.4) 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 GENERAL TRAVAUX NEUFS

SARL

اعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

مختلفة

اعمال الصيانة و النظافة

اعمال الشناء
-.عنوا2 املقر االجتماعي:. 4.زنقة.

 46000 اسفي. القليعة  حي  شرفة 

اسفي.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):

سميلي. ايوب  السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.1.زنقة.
 46000 اسفي. القليعة  حي  الشهجة 

اسفي املغرب
الويزى. 5ضوا2  السيد)ة). .-
ب:. 4  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اسفي. القليعة  حي  الشرفاء. زنقة 

46000.اسفي املغرب
-.السيد)ة).نهيلة سميلي بصفته)ا).
ب. بلوك  .(80 ب:. عنوانه  والكائن 
مدينة الوحدة العيو46000.2.اسفي.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:
السيد)ة).ايوب سميلي بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.1.زنقة الشهجة حي.
القليعة اسفي.46000.اسفي املغرب

الويزى. 5ضوا2  السيد)ة). .-
ب:. 4  عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
اسفي. القليعة  حي  الشرفاء. زنقة 

46000.اسفي املغرب
-.السيد)ة).نهيلة سميلي بصفته)ا).
ب. بلوك  .(80 ب:. عنوانه  والكائن 
مدينة الوحدة العيو46000.2.اسفي.

املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(4 بتا5يخ.

.( 6 7
(0(1I

SAFI CONSULTANT

PHARMACIE BAB EL HAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عما5ة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46000، اسفي 
املغرب

 PHARMACIE BAB EL HAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز حد 

احرا5ة طريق دا5 القيد �سي عي�سى 

46000 اسفي -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 641

 0( في. مؤ5خ  حر  عقد  بمقت�سى 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

PHARMACIE BAB EL HAD

-.غرض الشركة بإيجاز:.صيدلية

-.عنوا2 املقر االجتماعي:.مركز حد.

عي�سى. �سي  القيد  دا5  طريق  احرا5ة 

46000.اسفي.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5شيد. الدين  سيف  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.01 

كا5د2 سيتي طريق حد احرا5ة جماعة.

احرا5ة.46000.اسفي املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.( 641

(0(6I

خبرة الشرق

MISTER INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

خبرة الشرق
49 شا5ع الشكاي لهشيل اقامة 5ياض 
املدينة شقة 5قم   بركا2 49 شا5ع 
الشكاي لهشيل اقامة 5ياض املدينة 
شقة 5قم   بركا2، 699، بركا2 

املغرب
 MISTER INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي 5قم 
42 زنقة تركيست حي بال5 بركا2 - 

00  6 بركا2 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
 9 (

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى  .

تم تغيير. فبراير. 202. .0( املؤ5خ في.
 MISTER» من. الشركة  تسمية 
RENDEZ-».إلى.«INFORMATIQUE

..«SERVICES TRAVAUX
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. .02 بتا5يخ. ببركا2  االبتدائية 

 202.تحت 5قم. 8/202)).
(0(7I

ficogedek.sarl.au

SNOVAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek.sarl.au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay.EL.Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SNOVAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 0  
مكر5 زنقة 8 حي االما2 مكنا1 

10000 مكنا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

1846 

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

SNOVAX

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

العربات واآلالت.

وسيط

االشغال العامة.

5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

حي االما2 مكنا1. .8 مكر5 زنقة. . 0

10000.مكنا1.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).هشام وحدو بصفته)ا).

تجزئة. .6 5قم. ب:. عنوانه  والكائن 

النخيل.6.أحداف...أز5و املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.1846 

(0(8I

FIDUCIM - SARL

NATURE PLANTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIM - SARL
) ، ساحة مو5يطانيا عما5ة 

سيليكت الطابق 1 5قم 2) ، 1000، 
مكنا1 املغرب

NATURE PLANTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 18 

د5ب 09 بالد زيدا2 حي األمل ويسال2 
مكنا1 10000 مكنا1 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

184 9
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.28 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

NATURE PLANTES
تقطير. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
األعشاب. وتقطير  العطرية  النشاتات 

األساسية.
 18 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
د5ب.09.بالد زيدا2 حي األمل ويسال2.

مكنا10000.1.مكنا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
  0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
  00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
  00 على. موزعة  د5هم  . 0.000
د5هم. .(00 منهم. واحدة  لكل  حصة 
الرحما2. عشد  السيد  لحساب  كلها 

بوشراقم.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

الرحما2. عشد  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه. بوشراقم بصفته)ا).

بالد زيدا2 حي. .09 د5ب. .18 5قم. ب:.
األمل ويسال10000.2.مكنا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.184 9

(020I

فدكريد كونساي

DECO DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

فدكريد كونساي
)8 زنقة يوسف بن تاشفي2 برشيد ، 

00)26، برشيد املغرب
DECO DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو5 التصفية)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكر5ممر 
مليا1 عي2 السشع الدا5 الشيضاء - 

20190 الدا5 الشيضاء املغرب.
حل شركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.211 97

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

2)20.تقر5 حل. 01.دجنبر. املؤ5خ في.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد.DECO DECO.مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.

مليا1. مكر5ممر  اإلجتماعي  مقرها 
 20190 .- عي2 السشع الدا5 الشيضاء.
الدا5 الشيضاء.املغرب نتيجة ل.:.الحل.
املشكر للشركة وفقا للقانو2 األسا�سي.

لهاته األخيرة.

 08 ب. التصفية  مقر  حدد  و 

الدا5. السشع  عي2  مليا1  مكر5ممر 

الشيضاء. الدا5  .20190 .- الشيضاء.

املغرب..

و عي2:

و. اسكيك  محمد  السيد)ة).

عنوانه)ا).117.زنقة منا5ة حي عتما2.

املغرب. بوزنيقة  .( (00 بوزنيقة.

كمصفي.)ة).للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

ما15. )20.تحت 5قم.8766)001.

(02(I

ST2C

ABC MOGADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS.N°4 RES.NAJM.APPT

N°4 ، 90000، TANGER.MAROC

ABC MOGADOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 6 

اقامة حشماوي زنقة اللة امينة حي 

تالل - 44000 الصويرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

. 2807

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

املؤ5خ في.28.دجنبر.2022.تم تحويل.

من. للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اللة. زنقة  حشماوي  اقامة  .6 «5قم.

الصويرة. .44000 .- تالل. حي  امينة 

املغرب».إلى.«شا5ع الحاج محمد بركة.

اقامة بوعنا2 اسكا4.2)2.الرقم.6) 

- 000 9.تطوا2 املغرب».
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باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

يناير. .20 بتا5يخ. بتطوا2  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.)9)0.

(022I

 LE JOURNAL DES ANNONCES LEGALES
ET APPELS D’OFFRES

(HANY COMMUNICATION(
 ANFA، - 28.الواحة.-.د-.محل تجا5ي 5قم

20420،.الدا5 الشيضاء.املغرب

س م س إلب ايموبيلي
حي بو5كو2 زنقة 5كراكة إقامة 

الكو5نيش شقة )0 الطابق السفلي 
عما5ة 02 - الدا5 الشيضاء

التأسيس
بمقت�سى املحضر الشفوي املحر5.
بتا5يخ. الشيضاء. الدا5  في  املسجل  و 
النظام. تحرير  تم  .(9/0(/202 
املسؤولية. ذات  للشركة  الداخلي 

املحدودة باملميزات التالية.:
التسمية 1 م 1 إلب ايموبيلي.

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
النشاط العقا5.

بالدا5. حدد  .: االجتماعي. املقر 

5كراكة. زنقة  بو5كو2  حي  الشيضاء.

الطابق. .0( شقة. الكو5نيش  إقامة 
السفلي العما5ة.02.

في. حدد  .: االجتماعي. الرأسمال 

ألف. إلى  مقسمة  .((00000.00(
000).حصة اجتماعية من مشلغ.00) 

د5هم كل واحدة مخصصة ل.:
 600 الدين. نو5  اللشا5  السيد 
حصة عنوانه اقامة ليلى.2.الرقم.09 

كاليفو5نيا الدا5 الشيضاء.
حصة. .200 حمزة. اللشا5  السيد 
 09 الرقم. .2 ليلى. اقامة  عنوانه 

كاليفو5نيا الدا5 الشيضاء.
حصة. .200 املهدي. اللشا5  السيد 
 09 الرقم. .2 ليلى. اقامة  عنوانه 

كاليفو5نيا الدا5 الشيضاء.
املجموع.:.000).حصة.

سنة ابتدءا من تا5يخ. .99 .: املدة.
التأسيس

من. تبتدئ  .: االجتماعية. السنة 

) .ديسمبر من. فاتح يناير و تنتهي في.
كل سنة.

الشركة تدا5 وتسير من. .: التسيير.

اللشا5. السيد  الوحيد  املدير  طرف 

ملدة. و  الوحيد  توقيعه  مع  املهدي 
زمنية غير محدودة.

الجهوي. املركز  القانوني  اإليداع 

بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  لالستثما5 

التجا5ي. بالسجل  .((/02/202 
تحت 5قم.) 7)17.

(02 I

FOUZMEDIA
KENITRA.،.14000،.kenitra.maroc

 MARBRE HAY EL JADID
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 E وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ج1 بلوك

الرقم 61 الساكنية القنيطرة
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
6842(

 0( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
.: تسميتها. بمختصر  اإلقتضاء،.

.MARBRE HAY EL JADID
بيع. .: بإيجاز. الشركة  غرض  .-

الرخام والكرانيت.
املختلفة. االشغال  في  مقاول 

واشغال الشناء.
 1 ج. .: االجتماعي. املقر  عنوا2  .-
بلوك.E.الرقم.61.الساكنية القنيطرة.
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة.
-.مشلغ 5أسمال الشركة.:.00.000) 

د5هم.
.: النقدية. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2).:
احمد. صرفاق  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه بالقنيطرة.

القنيطرة املغرب.

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2.):

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير.:

-.السيد)ة).صرفاق احمد.
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.

)0.ما15. 202.تحت 5قم.)6842.

(024I

FIDUCIAIRE BILAL

SOHATI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بياناتها.:

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES. ،. 50000،. MEKNES

maroc

SOHATI TRAVAUX.شركة ذات.

املسؤولية املحدودة

حي. اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 

املهاية. الخيام  حي  املهاية  الخيام 

10000.مكنا1 املغرب.

إعال2 عن تعيي2 مسير أو مسيرين.

جدد للشركة.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

مؤ5خ.)0.ما15. 202.تقر5 تعيي2.:

-.السيد)ة).حمداوي أيوب.

و

«شركة. .SOHATI TRAVAUX  -

والكائن. املحدودة». املسؤولية  ذات 

الخيام. حي  ب:. اإلجتماعي  مقرها 

املهاية
عند. التجا5ي  السجل  5قم 

االقتضاء:.)4748

 SOHATI كمسيرين جدد لشركة.

.TRAVAUX

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

ما15. بتا5يخ. 0. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.001).

(021I

AIT MELLOUL SERVICES D’ENTREPRISES

TRANS MAZETA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AIT MELLOUL SERVICES
D’ENTREPRISES

 N° 50, BLOC.A, HAY.ZAITOUNE
 , TIKIOUINE-AGADIR ، 80652،

AGADIR MAROC
TRANS MAZETA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 

99)الطابق الثاني شا5ع االدا5سة 
والحو5ي الدشيرة الجهادية 60 86 

انزكا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
2809 

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TRANS MAZETA
النقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الدولي واملحلي للشضائع
5قم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
االدا5سة. شا5ع  الثاني  99)الطابق 
 86 60 والحو5ي الدشيرة الجهادية.

انزكا2.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
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الزهراء. فاطمة  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الوقاش 

5.24قم. ب:.حي موالي الشريف زنقة.

الشيضاء. الدا5  املحمدي  الحي  .29
20170.الدا5 الشيضاء.املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.

.2809 

(026I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

TOUIGHNDR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شا5ع عالل ابن عشد 
هللا 5قم 2  الريش ، 12400، الريش 

املغرب
TOUIGHNDR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 
تمزازا5ت اوتربات املشيل 12400 

الريش -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
  91

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

TOUIGHNDR

-.غرض الشركة بإيجاز:.االشغال.

االلواح. وتركيب  بيع  و  املختلفة 
الشمسية

قصر. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
 12400 املشيل. اوتربات  تمزازا5ت 

الريش.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
توفيق. احو�سي  السيد)ة). .-
قصر. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
 12400 املشيل. اوتربات  تمزازا5ت 

الريش املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.  91

(027I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

TARAHOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شا5ع عالل ابن عشد 
هللا 5قم 2  الريش ، 12400، الريش 

املغرب
TARAHOUT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو5 التصفية)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

بوازمو املشيل - 12400 الريش 
املغرب.

حل شركة
5قم التقييد في السجل التجا5ي 

.2497
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.
1).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.
مشلغ. .TARAHOUT الشريك الوحيد.
وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
بوازمو. قصر  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب. الريش  .12400 .- املشيل.
نتيجة ل.:.عدم الحصول على قرض.

من الشنك.
قصر. ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الريش. .12400 .- املشيل. بوازمو 

املغرب..
و عي2:

و. اوستو  حاميد  السيد)ة).

املشيل. بوازمو  قصر  عنوانه)ا).

)ة). الريش املغرب كمصفي. .12400
للشركة.

وعند اإلقتضاء.الحدود املفروضة.

محل. لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و. العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية.:.-

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. االبتدائية بميدلت بتا5يخ. 2.
 202.تحت 5قم.44.

(028I

ائتمانية مومن

STE KRIMOMAR DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
5فع 5أسمال الشركة

ائتمانية مومن
تجزئة الوحدة شا5ع محمد الخامس 
5قم  6) مكر5 بوعرفة، 200)6، 

بوعرفة املغرب
 STE KRIMOMAR DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر املعيز 
فجيج - 000)6 فجيج املغرب.

5فع 5أسمال الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.(01

الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

تم. يناير. 202. .04 في. املؤ5خ 

قد5ه. بمشلغ  الشركة  5أسمال  5فع 
 CAPITAL».00.000 .د5هم».أي من»
عن. د5هم». .100.000» إلى. د5هم».
أو. نقدية  حصص  تقديم  .: طريق.

عينية.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
يناير. .(7 بتا5يخ. بفجيج  االبتدائية 

 202.تحت 5قم.4.

(029I

STE FIACCOF 

STE T.M FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE.IFNI ,RESIDENCE.ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY.NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes.maroc
STE T.M FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم 27 
تجزئة مسا5ة طريق عي2 الشقف 

0000  فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

71711
 (4 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

T.M FOOD
نقل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشضائع.-.االستيراد.-.تجلرة عامة
 27 5قم. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
الشقف. عي2  طريق  مسا5ة  تجزئة 

0000 .فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
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-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.
نقل الشضائع االستيراد تجا5ة عامة

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

مريدة. توفيق  السيد)ة). .-

شقة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

4.عما5ة ا.2.تجزئة دليلة.2.مجموعة.
الضحى زواغة.0000 .فا1 املغرب

ادبيزة. املجيد  عشد  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
زهرة زنقة علي ابن ابي طالب 5قم. 2 

0000 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.
.71711

(0 0I

STE FIACCOF 

STE NAJA CONSEIL FISCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE.IFNI ,RESIDENCE.ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY.NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes.maroc
 STE NAJA CONSEIL FISCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة   
5قم   ليراك سيدي ابراهيم 0000  

فا1 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

17241

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .20(8 غشت.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

NAJA CONSEIL FISCAL
بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االستشا5ة القانونية
زنقة.   عنوا2 املقر االجتماعي:. .-
  0000 5قم. .ليراك سيدي ابراهيم.

فا1.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
 80.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم
-.مشلغ الحصص النقدية:.80.000 

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
نضيفي. الدين  بدلر  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.5قم.7) 
زنقة2.حي السرغوشني.0000 .فا1.

املغرب
-.السيد)ة).اسوال نجاة بصفته)ا).
والكائن عنوانه ب:.5قم.7).زنقة2.حي.

السرغوشني.0000 .فا1 املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .20(8 أكتوبر. .21 بتا5يخ.
.17241

(0 (I

FOUZMEDIA

 FOUIA ZAHRAOUI
 DE GARDINAGE ET

NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 FOUIA ZAHRAOUI DE

 GARDINAGE ET NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي شا5ع 
موالي عشدالعزيز إقامة موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 - - القنيطرة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
6789 

العام. الجمع  بمقت�سى  .

فبراير. .09 في. املؤ5خ  اإلستثنائي 

الشركة. تسمية  تغيير  تم  .202 
 FOUIA ZAHRAOUI DE» من.
.«GARDINAGE ET NETTOYAGE

..«FOUZAGANE».إلى
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا5يخ.27.فبراير.

 202.تحت 5قم.)9412.
(0 2I

FIDUCIAIRE BILAL

DROGUERIE AL BADRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE BILAL
 BP.S64 MEKNES.PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
DROGUERIE AL BADRA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 5قم 7  
تجزئة النعيم 2 - 10000 مكنا1 

املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.49(19

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

20.فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

شركة. .DROGUERIE AL BADRA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  الوحيد 
د5هم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5قم.
7 .تجزئة النعيم.2 - 10000.مكنا1.

املغرب نتيجة لفقدا2 5أ1 املال.
و عي2:

عشد الحكيم الحف�سي. السيد)ة).

الزيتو2. 5ياض  .62 5قم. عنوانه)ا). و 

املغرب. مكنا1  .10000  ( الشطر.
كمصفي.)ة).للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
  7 وفي 5قم. فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
مكنا1. .10000  -  2 النعيم. تجزئة 

املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
ما15. بتا5يخ. 0. بمكنا1  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.))8).

(0  I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

 AL MOHANDIS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شا5ع محمد داود اقامة بد5طابق 
فوق ا5�سي 5قم   تطوا2 ، 040 9، 

تطوا2 املغرب
 AL MOHANDIS IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع 

بنحساين 5قم 9) تطوا2 000 9 
تطوا2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
 299(

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 AL تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 MOHANDIS IMMOBILIER
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-.غرض الشركة بإيجاز:.-االنعاش.

القيام. عامة،. بصفة  و  .- العقا5ي.

املنقولة. التجا5ية،. العمليات  بجميع 

و غير املنقولة التي لها صلة مشاشرة.

أو غير مشاشرة بهدف الشركة قصد.

بكل. و  تنميتها  و  نجاحها  تحقيق 

االشكال القانونية املتاحة

شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 9 000 تطوا2. .(9 5قم. بنحساين 

تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

عشد الكريم بن حدو. السيد)ة). .-

بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.مركب.

 (4 4.شقة. بلوك ا عما5ة. .4 الكرامة.

000 9.مرتيل املغرب

الرهوني. عمر  السيد)ة). .-

غراند. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

غرانخا.. ال  .( 5قم. .(0PBJ كنا5يا.

00000.طراكونة اسشانيا

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .22 بتا5يخ.

. 299(

(0 4I

كافجيد

BETOTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 61) مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدا5 الشيضاء 

املغرب

BETOTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك 

املعلم عشد هللا الزنقة 204 الرقم ) 

حي االلفة الحي الحسني 20200 

- casablanca

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(469(1

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BETOTRAV

اشغال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.و االعمال املختلفة

بلوك. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

204.الرقم )  املعلم عشد هللا الزنقة.

 20200 الحسني. الحي  االلفة  حي 

- casablanca

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

5حال. بن  الطاهر  السيد)ة). .-

بلوك. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
5قم. )  .204 زنقة. هللا  عشد  ملعلم 

االلفة.20200.الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2006 فبراير. بتا5يخ. 0.
.(469(1

(0 1I

wimocab

SIMYTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

wimocab
مجموعة سوفيا2 5قم 49 

الطشقة   الشقة 8 سدي معروف 
الدا5الشيضاء مجموعة سوفيا2 
5قم 49 الطشقة   الشقة 8 سدي 
معروف الدا5الشيضاء، 20280، 

املغرب الدا5 الشيضاء
SIMYTRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : طنجة 

حي الشاطئ طريق أحفير إقامة نوهة 
الطابق الثالث الشقة 5قم  2 طنجة 

حي الشاطئ طريق أحفير إقامة 
نوهة الطابق الثالث الشقة 5قم  2 

90021 طنجة املغرب.
قفل التصفية

5قم التقييد في السجل التجا5ي : 
.8 (8(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

2022.تقر5 حل. 7).فبراير. املؤ5خ في.

SIMYTRANS.شركة ذات املسؤولية.
 (00.000 5أسمالها. مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي. مقرها  وعنوا2  د5هم 
طنجة حي الشاطئ طريق أحفير إقامة.
نوهة الطابق الثالث الشقة 5قم. 2 
طنجة حي الشاطئ طريق أحفير إقامة.

نوهة الطابق الثالث الشقة 5قم. 2 
90021.طنجة املغرب نتيجة لضعف.

التحصيل.
و عي2:

و. العما5تي  محمد  السيد)ة).
 (4 عما5ة. التنمية  مجمع  عنوانه)ا).
الطابق.)5قم.8.طنجة.90021.طنجة.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
طنجة. وفي  .2022 فبراير. .(7 بتا5يخ.
إقامة. أحفير  طريق  الشاطئ  حي 
نوهة الطابق الثالث الشقة 5قم. 2 
طنجة حي الشاطئ طريق أحفير إقامة.
نوهة الطابق الثالث الشقة 5قم. 2 

90021.طنجة املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
فبراير. بتا5يخ. ). بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.2274.

(0 6I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE BEHJA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY.EL.MASSIRA.BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
STE BEHJA TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة زمو5 

5قم 0) مكر5 حي الفرح 70000 
العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

4490(
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
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عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

BEHJA TRAV

التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-

جميع. والتصدير  االستيراد  العامة 

املواد.

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

زمو5 5قم.0).مكر5 حي الفرح.70000 

العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

الشهجة. هللا  عشد  السيد)ة). .-

بلوك. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

تجزئة الفتح ايت ملول. .(80 5قم. .6

80000.ايت ملول املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

-.شركة الشهجة تراف.«شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

مقرها. والكائن  بصفتها  الوحيد».

 (0 5قم. زمو5  زنقة  ب:. اإلجتماعي 

العيو2. .70000 الفرح. حي  مكر5 

عند. التجا5ي  السجل  5قم  املغرب 

الدائم:. املمثل  .4490( االقتضاء:.

عشد هللا الشهجة.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. بتا5يخ. 0.

.4490(

(0 7I

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM

HUMANITY HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Agence.Fiduciaire.BASMA.COM
شا5ع محمد الخامس،40 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
HUMANITY HOLDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
الد5يسية،زنقة املنصو5 ابن 
عمير،الطابق الثالث،الرقم 6 

90070 طنجة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

( 128(
 (9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

HUMANITY HOLDING
تنظيم. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
األنشطة الجماهيرية بصفة خاصة،.
وكل نشاط من شأنه تطوير الشركة.

بصفة عامة
حي. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
ابن. املنصو5  الد5يسية،زنقة 
 6 الثالث،الرقم. عمير،الطابق 

90070.طنجة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
كالوديو. مو5يللي  السيد)ة). .-
أبافيا. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

07026-1 07026.بو25 إيطاليا

سحنو2. 5شيد  السيد)ة). .-

زنقة. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 90040  20 أ5سال2،الرقم. شكيب 

Tanger.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. بتا5يخ. 2.
.( 128(

(0 8I

 FIDUCIAIRE» STE MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

VETI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(861
 VETI SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 أيت 
لحسن أوبراهيم الريشعة تيزكيت 

004 1 افرا2 -
 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  .2022 شتنبر.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 VETI تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 SERVICE
التجا5ة. غرض الشركة بإيجاز:. .-
واالستراد. االعمال  ومجتلف 
االعمال. جميع  وعموما  والتصدير..
املرتيطة بغرض الشركة و املساهمة.

في تنميتها.

أيت. .7 املقر االجتماعي:. عنوا2  .-

تيزكيت. الريشعة  أوبراهيم  لحسن 
004 1.افرا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
د5هم

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
الطشيعيو2):.

صالح. الشياضمي  السيد)ة). .-

والكائن عنوانه ب:. الدين بصفته)ا).

احماد. أيت  أوبراهيم  لحسن  أيت 
الريشعة تيزكيت.004 1.افرا2 املغرب
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.

.(861
(0 9I

KAMAR BENOUNA

 NorUS Renewables
Morocco ش م م دات مساهم 

وحيد
إعال2 متعدد القرا5ات

KAMAR BENOUNA
 RUE.CHARAM.ACHAYKH ،  4

60)20، الدا5الشيضاء املغرب.
 NorUS.Renewables.Morocco
ش م م دات مساهم وحيد «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 7 اقامة 
5امي زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكتب 5قم 8 - 00)20 الدا5الشيضاء 
املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.124641
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.
تم اتخاذ. فبراير. 202. .0( املؤ5خ في.

القرا5ات التالية:.
قرا5 5قم.):.الذي ينص على مايلي:.
كمسييركل. تعيي2  العام  الجمع  قر5 
بريا2. ستيفر  جيمس  السيد  من 
الجنسية امريكية حامل لجواز السفر.
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جو2. السيد  و  .181204160 5قم.

با5كينس الجنسية نو5فيجية حامل.

لجواز السفر 5قم.24)2760  

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتا5يخ. الشيضاء. بالدا5  التجا5ية 

فبراير. 202.تحت 5قم.817490.

(040I

محاســشــة االفــــق

 STE LARHRISSI MAJID ET
BOUAYYAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي2 مسير جديد للشركة

السيدة زهـــــــرة املزود *محــاسشة 

االفــــــق * 
زنقـــة عشد الكريــــم بنجلــو2 عما5ة 

0)شقة 4 فـــــــا1

 STE LARHRISSI MAJID ET

*BOUAYYAD*SARL

كلم 1 طريق مكنا1 ملتقى طريق 

بنسودة 

فـــــــا1

االسـتــثنـائـي. الـعــام  الجـمـع  عـلى 

العمل. بها  الجا5ي  للقواني2  وطشقا 

واملنعقد بتا5يخ. ).يناير. 202.

الغري�سي. شـــركة  شركــاء. فـــإ2 

مجـيــد و بوعيــــــاد*ش.م.م.*.
 (.910.000,00 الشركة. 5اسمال 

د5هــــم.

 1 كلم. فـــا1  االجــتمــاعـي  الـمـقـر 

طريق مكنا1 ملتقى طريق بنسودة.

قـــرا5 للشركـــــة...

تشعا لـوفـاة املسير قر5ت الشركـــة.

تعيي2 مسيرتا2 هـــــمـا..

الحاملة. لـشـنـى  الغــري�سي  السيدة 

لشطاقة التعريف الوطنية تحت 5قـــم.

.C  1 86

الحاملة. زكــيــة  مـجـيــد  السـيدة 

لشطاقة التعريف الوطنية تحت 5قـــم.

.CD 74270

بـكـتـابـة. الــقـانـوني  االيـداع  تم 

الـضشـط بالــمــحـكـمـة الـتجا5يــة

بـفــا1 تــحـت 5قـــم. 81/202)

(04(I

LAHBABI.AUDIT.&.CONSEIL

BLANCHICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAHBABI.AUDIT & CONSEIL
41 ، شا5ع لخضر غيال2 ، الطابق 

الخامس ، شقة 404 إقامة الوطنية 
،املدينة الجديدة، فا1 ، 00)0 ، 

فا1 املغرب
BLANCHICOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شا5ع 

السفير بن عائشة وزنقة با5بييه 
الصخو5 السوداء 20210 الدا5 

الشيضاء -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

172847
بمقت�سى عقد موثق مؤ5خ في.)0 
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

BLANCHICOM
مغسلة. بإيجاز:. غرض الشركة  .-

وتأجير جميع أنواع املنسوجات
زاوية. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
شا5ع السفير بن عائشة وزنقة با5بييه.
الدا5. .20210 السوداء. الصخو5 

الشيضاء.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
الشفشاوني. حمزة  السيد)ة). .-
إقامة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
سيدي. .6 شقة. ب  عما5ة  السالم 
الشيضاء. الدا5  .20120 معروف.

املغرب

عشد. نسيم  حاتم  السيد)ة). .-

عنوانه. والكائن  بصفته)ا). الكاظم 
 (( 6.شقة. 6.زنقة تقي الدين ط. ب:.

00)20.الدا5 الشيضاء.املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .20 بتا5يخ.
.172847

(042I

CALZADO SAJA S.A.R.L

CALZADO SAJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CALZADO SAJA S.A.R.L
املنطقة الصناعية تطوا2 با5ك 5قم 

القطعة 7 ) ، 000 9، تطوا2 
املغرب

CALZADO SAJA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية تطوا2 با5ك 5قم القطعة 

7 ) 000 9 تطوا2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

  0 9
  0 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية.:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 CALZADO SAJA
تصنيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-
وبيع جميع امللحقات و املواد الخام.

واملكونات الالزمة لصناعة األحذية
املنطقة. -.عنوا2 املقر االجتماعي:.
الصناعية تطوا2 با5ك 5قم القطعة.

7 ) 000 9.تطوا2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-
الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 
د5هم

النقدية:. الحصص  مشلغ  .-
00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
عشد الرزاق الخمري. السيد)ة). .-
شا5ع. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
  7 ع. هللا  عشد  بن  محمد  سيدي 

90000.طنجة املغرب
جو5ج. بوسكير  وز  السيد)ة). .-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.اسشانيا.

)00 0.اليكانط اسشانيا
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
الشركاء وصفات  ومواطن   وصفات 
إلزام. لهم  يحق  الذين  األغيا5  أو 

الشركة اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .02 بتا5يخ.
.  0 9

(04 I

CABINET BADREDDINE

K.S. AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة ) اقامة هني الشقة 

5قم ) ، 0، مراكش املغرب
K.S. AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
تساوت ) 5قم 07) العطاوية - 
000 4 قلعة السراغنة املغرب.

قفل التصفية
5قم التقييد في السجل التجا5ي : 

.1241
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الوحيد. الشريك  قرا5  بمقت�سى 

6).فبراير. 202.تقر5 حل. املؤ5خ في.

مسؤولية. ذات  شركة  .K.S. AUTO

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ.

وعنوا2. د5هم  .(00.000 5أسمالها.
 ( تساوت. تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
قلعة. .4 000 .- العطاوية. .(07 5قم.
الشندين. نتيجة ل  املغرب  السراغنة 
االسا�سي. القانو2  من  و.  . . 2

للشركة.
و عي2:

و. الكرناوي  ياسي2  السيد)ة).
 (07 ).5قم. عنوانه)ا).تجزئة تساوت.
السراغنة. قلعة  .4 000 العطاوية.

املغرب كمصفي.)ة).للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية.
تجزئة. وفي  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.
.- العطاوية. .(07 5قم. .( تساوت.

000 4.قلعة السراغنة املغرب.
باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا5يخ.02 

ما15. 202.تحت 5قم. 94/202.
(044I

ste.cofiguer.sarl

ST ROUNI JIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste.cofiguer.sarl
 av.guennad.tayeb 1 etage.n3
guercif ، 35100، guercif.maroc

ST ROUNI JIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع عشد 
املومن بن علي الطابق الثالث ملك 

املنصو5ية   00)1  جرسيف -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
248(

 06 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 ST تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

ROUNI JIM
شراء. .- بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

وبيع املعدات
-.التجا5ة االلكترونية.

-.وسيط تجا5ي.
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الثالث. الطابق  بن علي  املومن  عشد 
ملك املنصو5ية.  00)1 .جرسيف.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
نجيم. الفكروني  السيد)ة). .-
دوا5. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
حرشة كامشير هوا5ة.00)1 .جرسيف.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.248(

(041I

شركة الحسيمة لالستشا5ات ش.م.م

STE MEDIC RIF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا5ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

STE MEDIC RIF SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا5ع فا1 
5قم  0 امزو25 الحسيمة 2000  

الحسيمة -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
22 

 02 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-
 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

 MEDIC RIF SARL AU
-.غرض الشركة بإيجاز:.-استيراد.

وتصدير تاجر أو وسيط.
-.تاجر منتجات كونسمتيك.

-.تاجر مكمالت غذائية
شا5ع. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
الحسيمة. امزو25  5قم. 0. فا1 

2000 .الحسيمة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:. 202.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
 (.000 وصف موجز لها وتقييم لها:.

د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بقا�سي. عالء. السيد)ة). .-
حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
الحسيمة. . 2000 واد املالح امزو25.

املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.22 

(046I

ESPACE VIALONGA

ESPACE VIALONGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE VIALONGA

تجزءة 5قم I 3 مجموعة سكن 

الرياص الشالالت ، 20800، 

املحمدية املغرب

ESPACE VIALONGA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزءة 
5قم I 3 مجموعة سكن الرياض 

الشالالت 20800 املحمدية -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

 (79(

 07 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  .2022 يونيو.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

متشوعة. الشركة،. تسمية  .-

تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

ESPACE VIALONGA

مستغل. غرض الشركة بإيجاز:. .-

مقهئ

تجزءة. املقر االجتماعي:. عنوا2  .-

الرياض. سكن  مجموعة  .I  .5قم

الشالالت.20800.املحمدية.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم
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مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
 MHAMKA KHALID.(السيد)ة.-
بصفته)ا).والكائن عنوانه ب:.تجزءة.
الرياض. سكن  مجموعة  .I  .5قم

الشالالت.20800.املحمدية املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  .2022 نونبر. .09 بتا5يخ.
. (79(

(047I

TR-GESTION

SOCIETE BR SAHARA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 SOCIETE BR SAHARA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصر املستقشل شا5ع طا5ق بن زياد 

بناية 5قم ب - - تما5ة املغرب..
تفويت حصص

5قم التقييد في السجل التجا5ي 
.( 66( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي.

تمت. فبراير. 202. .06 في. املؤ5خ 
املصادقة على.:

تفويت السيد.)ة).ابراهيم مسكو5.

أصل. من  اجتماعية  حصة  .100

000.).حصة لفائدة السيد.)ة).5شيد.
ايت موليد بتا5يخ.06.فبراير. 202.

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم  .

ما15. .02 بتا5يخ. بتما5ة  االبتدائية 
 202.تحت 5قم.0070).

(048I

SAFIGESTRA.مكتب سفي جيسترا للمحاسشة

BAHARI PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسشة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM.FARAH.AV
 KENNIDY.VN.SAFI ، 46000،

SAFI.safi
BAHARI PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفقير حي القصا5ية سبت جزولة 

اسفي 46000 اسفي -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
( 677

 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

 BAHARI PLUS
تحويل. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

االموال
تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
جزولة. سبت  القصا5ية  حي  الفقير 

اسفي.46000.اسفي.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم
مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
بحا5ي. نو5الدين  السيد)ة). .-
تجزئة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
جزولة. سبت  القصا5ية  حي  الفقير 

اسفي.46000.اسفي املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.
املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.
اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-
التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 
5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.( 677
(049I

FOUZMEDIA

DOMAINE AGRI HI-FI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DOMAINE AGRI HI-FI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 9)8 

بئر الرامي جنوب الطابق األ5�سي 
- القنيطرة -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
684 7

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.
شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.
باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متشوعة. الشركة،. تسمية  .-
تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،. عند 

DOMAINE AGRI HI-FI
-.غرض الشركة بإيجاز:.مقاول في.

اإلستغالل الفالحي
الرقم. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-
9)8.بئر الرامي جنوب الطابق األ5�سي.

-.القنيطرة.-
أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة
-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم
النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

00.000).د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-
وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.
شنينة. عشدالفتاح  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 (6(10 الرميلة. سلطا2  اوالد  دوا5 

بلقصيري املغرب
افضيالت. حمزة  السيد)ة). .-
بقعة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).
الطابق. الجنوبية  الرامي  بئر  .8(9

السفلي.4000).القنيطرة املغرب
الزيدي. ابراهيم  السيد)ة). .-
ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).
 (6(10 الرميلة. سلطا2  اوالد  دوا5 

بلقصيري املغرب
-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.
والعائلية. الشخصية  األسماء. .-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.
األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.
 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.
.684 7

(010I

GESTION ALJANOUB

ZAID FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا2 حي السعادة عما5ة 5قم 
2 الطابق الثالث العيو2 ، 70000، 

العيو2 املغرب
ZAID FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 700 

5قم 40) العيو2 - العيو2 -
إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 
44817
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 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

شركة. تأسيس  تقر5  ما15. 202.

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك.

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 ZAID بمختصر تسميتها:. اإلقتضاء،.

FISH

بيع. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

األسماك الطازجة واملجمدة بالجملة.

.، السمك. ,دقيق  زيوت. تسويق  .،

.، التصدير. .، املعالجة. .، التجميد.

تجا5ة. .، الشحرية. املنتجات  تسويق 

عامة.،.استيراد و تصدير....

تجزئة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

5.700قم.40).العيو2.-.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

القنشوعي. مصطفى  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

مرموشة الحسيمة.2000 .الحسيمة.

املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  ما15. 202. .0( بتا5يخ.

.44817

(01(I

F.C.G.E

PARA ESSALAM M9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

 PARA ESSALAM تحت التسمية

 M9

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : محل 

5قم 12  محاميد 9 مراكش 60)40 

مراكش –

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

(  769

بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في. 0 

شركة. تأسيس  تقر5  فبراير. 202.

باملميزات. املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 PARA بمختصر تسميتها. اإلقتضاء،.

 : ESSALAM M9

بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

با5افا5ما�سي

محل. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

 40(60 9.مراكش. 12 .محاميد. 5قم.

مراكش.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

 (0.000 مشلغ 5أسمال الشركة:. .-

د5هم

 (00 النقدية:. الحصص  مشلغ  .-

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.0.د5هم،.

ال�سيء

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

-.السيد)ة).5ضوا2 حلي بصفته)ا).

العكا5ي. عما5ة  ب:. عنوانه  والكائن 

 40(40 املسيرة)  .07 شقة. ب91.

مراكش املغرب

عدي. اد  لطيفة  السيد)ة). .-

عما5ة. والكائن عنوانه ب:. بصفته)ا).

املسيرة)  .07 شقة. ب91. العكا5ي 

40))4.مراكش املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

.-.ال �سيء.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

-.السيدة:.لطيفة اد عدي بصفتها:.

عما5ة. ب:. عنوانها  والكائن  مسيرة،.

املسيرة)  .07 شقة. ب91. العكا5ي 

40))4.مراكش املغرب..

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

بتا5يخ. ملراكش،. التجا5ية  باملحكمة 

27.فبراير. 202.تحت 5قم.769  ).

(012I

STE GROUPE O.M.Z TRAVAUX

 STE GROUPE O.M.Z

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات.

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GROUPE O.M.Z TRAVAUX

زنقة القلعة حي الحجري ) 5قم   

 HAY.JIRARI 01 RUE 03 2العيو

N 10 TANGER، 70010، العيو2 

املغرب

 STE GROUPE O.M.Z TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

القلعة حي الحجري ) 5قم   العيو2 

0)700 العيو2 -

إعال2 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

44661

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤ5خ في.

يناير. 202.تقر5 تأسيس شركة ذات.

الشريك. ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند. متشوعة  الشركة،. تسمية  .-

 STE تسميتها:. بمختصر  اإلقتضاء،.

GROUPE O.M.Z TRAVAUX

أعمال. بإيجاز:. الشركة  غرض  .-

الشناء.املختلفة

زنقة. االجتماعي:. املقر  عنوا2  .-

).5قم. .العيو2. القلعة حي الحجري.

0)700.العيو2.-

أجلها. من  تأسست  التي  املدة  .-

الشركة.:.99.سنة

-.مشلغ 5أسمال الشركة:.00.000) 

د5هم

 (.000 -.مشلغ الحصص النقدية:.

د5هم

مع. العينية  الحصص  مشلغ  .-

وصف موجز لها وتقييم لها:.-.د5هم،.-

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

الطشيعيو2):.

شحما2. اميمة  السيد)ة). .-

حي. ب:. عنوانه  والكائن  بصفته)ا).

طنجة. .28 5قم. .(0 زنقة. بوحوت 

90090.طنجة املغرب

-.بيانات حول الشركاء.)األشخاص.

املعنويو2):.

والعائلية. الشخصية  األسماء. .-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء.أو.

األغيا5 الذين يحق لهم إلزام الشركة.

اتجاه الغير:.

 NOM PRENOM.(السيد)ة.-

التجا5ي. السجل  في  التقييد  تم 

5قم. تحت  فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.

.44661

(01 I
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SPARK MOTORS

SPARK MOTORS

إعال2 متعدد القرا5ات

SPARK MOTORS

تجزئة كريمة 5قم 8) شا5ع كاب فير 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

SPARK MOTORS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 

كريمة 5قم 8) شا5ع كاب فير طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

«إعال2 متعدد القرا5ات»

5قم التقييد في السجل التجا5ي: 

.(21697

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي.

املؤ5خ في.02.فبراير. 202

تم اتخاذ القرا5ات التالية:.

على. ينص  الذي  .:0( 5قم. قرا5 

الشركة. نشاط  توسيع  مايلي:.

الد5اجات. وإصالح  تجا5ة  ؛. وإضافة.

الكهربائية،. وملحقاتها  النا5ية 

استيراد. املتنوعة،. العناصر  تداول 

التسويق. متنوعة،. عناصر  وتصدير 

الرقمي؛.إصالح وسائل النقل،إصالح.

املحركات الكهربائية،.تأجير املحركات.

الد5اجات. تأجير  الكهربائية،.

الكهربائية

على. ينص  الذي  .:02 5قم. قرا5 

من. املسيرين  إمضاء. تعديل  مايلي:.

منفصل،. توقيع  إلى  مشترك  توقيع 

مع. الشركة  التزامات  كل  وبهذا 

خاصة. كانت  سواء. اإلدا5ات  جميع 

أو عمومية ممكن توقيعها من طرف.

أحد املسيرين فقط.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات.

النظام األسا�سي التالية:.

على. ينص  الذي  5قم. 0:. بند 

مايلي:.توسيع نشاط الشركة.

على. ينص  الذي  .:(( 5قم. بند 

مايلي:.تعديل إمضاء.املسيرين

باملحكمة. القانوني  اإليداع  تم 

فبراير. .(4 بتا5يخ. بطنجة  التجا5ية 

 202.تحت 5قم.0) 2.

(014I
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بفاس
ملف الشيع 5قم  0/ 202

حساب 5قم 79)1

بن. ذ.. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 26 املوثق بفا1 بتا5يخ. سودة فؤاد،.

يناير. 202.واملسجل بتا5يخ.) .يناير.

.202 

الشائع.:

 12 C78972.الساكن. الدباغ ثريا.

حي ميموزا فا1.

املشتري.:

 CD69 مريم. ودغيري  اد5ي�سي 

الساكن إقامة آدم عما5ة 1 الشقة.

هللا. عشد  موالي  األمير  شا5ع  .(6

مكنا1.
بيع أصل تجا5ي

لألصل التجا5ي 5قم.1214).

زاوية شا5ع أبو عشيدة. .: الكائن بـ.

الجديدة. املدينة  الدنما5ك  وشا5ع 

فا1.

بثمن قد5ه.:.2.200.000.د5هم.

أجل. داخل  التعرضات  وتقشل 

خمسة عشر يوما من تا5يخ النشرة.

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

السيد املصطفى خطابي

14 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف صعوبة املقاولة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشعا5
شركة ALMESS SARL ش.ذ.م.م. 

 في شخص ممثلها القانوني

RC 99089

بتا5يخ. الصاد5  الحكم  بمقت�سى 

5قم. امللف  في  فبراير. 202. .(6

 /02 8/ 5.202قم الحكم.7/ 202 

قضت املحكمة التجا5ية بطنجة.:

بفتح مسطرة التسوية القضائية.

ALMESS SARL.ش.ذ.م.م.ش. شركة.

قضائيا. القانوني  ممثلها  في شخص 

محمد. شا5ع  .: االجتماعي. مقرها 

الخامس عما5ة.84.الطابق االول 5قم.

واملسجلة بالسجل التجا5ي. . .A 2 N

باملحكمة التجا5ية بطنجة تحت 5قم.
.99089 :

تحديد تا5يخ التوقف عن الدفع.
منذ تا5يخ.21.أبريل.2022.

سعيد. محمد  السيد  بتعيي2 

والسيد. منتدبا  قاضيا  الحجاجي 

محمد الزنطا5ي قاضيا منتدبا نائشا.

سنديكا. كريمو  احمد  والسيد  له 

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه 

املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك. بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

داخل أجل شهرين بالنسشة للدائني2.

القاطني2 خا5ج اململكة املغربية طشقا.

للمواد.184.و.9)7.و.720.من مدونة.
التجا5ة.

5ئيس مصلحة كتابة الضشط

89

املحكمة التجا5ية بطنجة
ملف إشها5 تفويت 
حصة في أصل تجا5ي
ملف 5قم :  )/ 202

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح. عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
فبراير. 202   .(0 بتا5يخ. اإلمضاء.
مصادق. له  تصحيحي  وملحق 
فبراير. 202،. .(6 بتا5يخ. اإلمضاء.
الحامل. الشوية  عادل  السيد  باع 
 Z127904.لشطاقة التعريف الوطنية
بطنجة. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
جميع حصته. .(62(16 .: تحت 5قم.
بطنجة. الكائن  التجا5ي  األصل  في 
.،(8 حي مسنانة قطاع املشعل زنقة.
لفائدة السيد عثما2 برداو2 الحامل

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة  .

حصة. قيمة  وحددت  .،Z128698

األصل التجا5ي موضوع الشيع في مشلغ.

إجمالي قد5ه.1.000.د5هم.

التعرضات.. جميع  فإ2  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.

1).يوما ابتداء.من تا5يخ. داخل أجل.

وما. .84 للفصل. طشقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجا5ة.

النشرة األولى
عن 5ئيس كتابة الضشط

90 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا5ي

عن طريق الشيع

ملف 5قم : 09/ 202

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح. عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

باع. .2022 نوفمبر. .9 بتا5يخ. اإلمضاء.

السيد كريم عشابسة الحامل لجواز.

 (7CH89296 5قم. فرن�سي  سفر 

بطنجة. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 

األصل. مجموع  .(17442 5قم. تحت 

منصو5. .4 بطنجة. الكائن  التجا5ي 

فريدة. السيدة  لفائدة  الذهبي،.

التعريف. لشطاقة  الحامل  أتوهالتن 

الوطنية 5قم.L2084،.وحددت قيمة.

األصل التجا5ي موضوع الشيع في مشلغ.

إجمالي قد5ه.900.000.د5هم.

التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.

يوما. .((1( داخل أجل خمسة عشر.

من تا5يخ صدو5 النشر الثاني. ابتداء.

طشقا للفصل.84.وما يليه من مدونة.

التجا5ة.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

51 مكرر

املحكمة التجا5ية بطنجة
ملف إشها5تفويت حصة في أصل 

تجا5ي
ملف 5قم : 0)/ 202

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مؤ5خ. عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 

السيد. باع  فبراير. 202. .2 بتا5يخ.

لشطاقة. الحامل  العافية  حمزة 
 K4190 7 5قم. الوطنية  التعريف 
بطنجة. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
حصته. جميع  .،99916 5قم:. تحت 
بطنجة. الكائن  التجا5ي  األصل  في 
لفائدة. .،(2 5قم. .2 شا5ع. بلير  حي 
 K2669  .العافية محمد  السيد 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 
5قم.  K2669.وحددت قيمة حصة.
في. الشيع  موضوع  التجا5ي  األصل 
د5هم. .(0.000 قد5ه. إجمالي  مشلغ 
التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 
تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.
يوما. .((1( داخل أجل خمسة عشر.
من تا5يخ صدو5 النشر الثاني. ابتداء.
طشقا للفصل.84.وما يليه من مدونة.

التجا5ة.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضشط
كمال معطاكة

52 مكرر

املحكمة التجا5ية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا5ي

عن طريق الهشة
ملف 5قم : ))/ 202

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح. عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

اإلمضاء.بتا5يخ.0 .يناير. 202.وهب.

السيد بنعمرو محمد الحامل لشطاقة.
 S820484 5قم. الوطنية  التعريف 
بطنجة. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
مجموع األصل .،46822 .: تحت 5قم.
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.التجا5ي الكائن بطنجة شا5ع محمد.

حميدة،. إقامة  .EX FAR الساد1.

لفائدة السيدة قمر الشخاللي الحاملة.

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

األصل. قيمة  وحددت  .،K 718(6

مشلغ. في  الهشة  موضوع  التجا5ي 
إجمالي قد5ه.00.000 .د5هم.

التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.

يوما. .((1( داخل أجل خمسة عشر.

من تا5يخ صدو5 النشر الثاني. ابتداء.

طشقا للفصل.84.وما يليه من مدونة.
التجا5ة.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

53 مكرر

املحكمة التجا5ية بطنجة
ملف تقديم أصل تجا5ي

كحصة في شركة في طو5 التاسيس 
ملف 5قم : 2)/ 202

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح. عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
فبراير. 202  فاتح  بتا5يخ  اإلمضاء.
الحاملة. قدمت السيدة براويل وفاء.
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 
K98(16.واملسجل بالسجل التجا5ي.
األصل. .،  8 6 .: بطنجة تحت 5قم.
العلوي. حي  بطنجة  الكائن  التجا5ي 
كحصة. ديشا2،. بن  .(0 5قم. .2 زنقة.
التأسيس مسماة. في طو5  في شركة 
 PHARMACIE AL AZHAR DE

.TANGER SARL
وبناء.على تقرير مراقب الحصص.
املؤ5خ في فاتح فبراير.2022،.فقد تم.
تقييم األصل التجا5ي املذكو5 أعاله.

بقيمة.2.021.000.د5هم.
التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 
تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.
1).يوما ابتداء.من تا5يخ. داخل أجل.
وما. .84 للفصل. طشقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجا5ة.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

54 مكرر

املحكمة التجا5ية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا5ي

عن طريق التنازل

ملف 5قم : 2022/08

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

بطنجة. التجا5ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح. عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

اإلمضاء.بتا5يخ.2.يناير. 202.وملحق.

بتا5يخ. تصحيحي له مصحح اإلمضاء.

السيد. تنازل  فبراير. 202،. فاتح 

لشطاقة. الحامل  أزواغ  مصطفى 

 S (460 5قم. الوطنية  التعريف 

بطنجة. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 

مجموع. عن  .،(0264 5قم. تحت 

بطنجة. الكائن  التجا5ي  األصل 

)5.4قم. ،.لفائدة. أ5ض الدولة زنقة.

السيدة بتولة هالل الحاملة لشطاقة.

.،K202919 5قم. الوطنية  التعريف 

التجا5ي. األصل  قيمة  وحددت 

موضوع التنازل في مشلغ إجمالي قد5ه.

2.000.000.د5هم.

التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة.

من. ابتداء. يوما  .(1 أجل. داخل 

84  تا5يخ النشر الثاني طشقا للفصل.

وما يليه من مدونة التجا5ة.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

15 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
إشعا5

عن. الصاد5  الحكم  بمتق�سى 

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 

9.فبراير. 202.في امللف التجا5ي 5قم.

2022/)0 77/8.الحكم.6).

قضت املحكمة التجا5ية بالرباط.

مراقي. لشركة  القضائية  بالتصفية 

5قم. التجا5ي  السجل  ذات  املجد 

.4( 97

فيال. االجتماعي  مقرها  الكائن 

تجزئة اإلسماعيلية. سيس الرقم.  .

القنيطرة.

السعدي جميلة. السيدة  وعينت 

عشو. ليلى  والسيدة  منتدبا  قاضيا 
قاضيا منتدبا بالنيابة.

أمجزو2. مصطفى  والسيد 

زاوية زنقة عنابة. .( سنديكا والكائن.
 1 5قم. الحفيظ  عشد  موالي  وزنقة 

حسا2 الرباط.
وباعتشا5 تا5يخ التوقف عن الدفع.

هو.29.يونيو.2022.
الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه،.
املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل.
نشر. تا5يخ  من  ابتداء. شهرين  أجل 
مع. الرسمية  بالجريدة  اإلشعا5  هذا 
بالنسشة. بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائني2 القاطني2 خا5ج اململكة.
 7(9 .،184 للمواد. طشقا  املغربية 

و720.من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

81

املحكمة التجا5ية بالرباط
إشعا5

عن. الصاد5  الحكم  بمتق�سى 
بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 
9.فبراير. 202.في امللف التجا5ي 5قم.

02/2022 16/8.الحكم.1).
قضت املحكمة التجا5ية بالرباط.
شركة. حق  في  القضائية  بالتصفية 
 Beauty كميل. باي  بلوم  بوطي 
السجل. ذات  .bloom. by. camille

التجا5ي 5قم. 8)10).
5قم. االجتماعي  مقرها  الكائن 
إضافي. .2 زنقة ملوزة حي النهضة. .6(

الرباط.
السعدي جميلة. السيدة  وتعيي2 
عشو. ليلى  والسيدة  منتدبا  قاضيا 

قاضيا منتدبا بالنيابة.
سنديكا. عادل  فاخر  والسيد 
الطابق.   التجا5ية  عنوانه املحكمة 

الرباط.
وبتحديد تا5يخ التوقف عن الدفع.
في الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا.

الحكم.

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه،.

املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل.

نشر. تا5يخ  من  ابتداء. شهرين  أجل 

مع. الرسمية  بالجريدة  اإلشعا5  هذا 

بالنسشة. بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائني2 القاطني2 خا5ج اململكة.

 7(9 .،184 للمواد. طشقا  املغربية 

و720.من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

82

املحكمة التجا5ية بالرباط

إشعا5

عن. الصاد5  الحكم  بمتق�سى 

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 

26.يناير. 202.في امللف التجا5ي 5قم.

02/2022 8/))).الحكم.0).

قضت املحكمة التجا5ية بالرباط.

املفتوحة. اإلنقاذ  مسطرة  بتحويل 

اوف. كروب  فونتير  يونايتيد  ملقاولة 

إلى تسوية قضائية. .UVGM مو5وكو.

وبحصر مخطط استمرا5يتها وتحديد.

املسجلة. سنوات  عشر  في  مدته 

املحكمة. لدى  التجا5ي  بالسجل 

التجا5ية بالرباط تحت 5قم.21)41.

املسيرة. االجتماعي  مقرها  الكائن 

)).منطقة.).الرقم.7)4.تما5ة.

سعيد.. ز5وال  السيد  وبتعيي2 

قاضيا. عشو  ليلى  وذة  منتدبا  قاضيا 

منتدبا بالنيابة.

سنديكا. فلكي  اد5يس  والسيد 

والكائن زنقة جناء.إقامة اسك شقة.
5قم.).قطاع.9.حي الرياض الرباط.

وبتحديد تا5يخ التوقف عن الدفع.

في الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا.

الحكم.

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه،.

املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل.

نشر. تا5يخ  من  ابتداء. شهرين  أجل 

مع الرسمية  بالجريدة  اإلشعا5  هذا 
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تمديد هذا األجل بشهرين بالنسشة. .

إلى الدائني2 القاطني2 خا5ج اململكة.

 7(9 .،184 للمواد. طشقا  املغربية 

و720.من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

83

املحكمة التجا5ية بالرباط

إشعا5

عن. الصاد5  الحكم  بمتق�سى 

بتا5يخ بالرباط  التجا5ية   املحكمة 

9).يناير. 202.في امللف التجا5ي 5قم.

02/2022 10/8.الحكم.8.

قضت املحكمة التجا5ية بالرباط.

القضائية. التصفية  مسطرة  بفتح 

الجديدة. الشناء. شركة  مواجهة  في 

.CNBTP.واألشغال العمومية

5قم. التجا5ي  السجل  ذات 

.28(09

الكائن مقرها االجتماعي.2 .مكر5.

شا5ع محمد بلحسن الوزاني التقدم.

الرباط.

السعدي جميلة. السيدة  وعينت 

نائشا. ز5وال  وسعيد  منتدبا  قاضيا 

عنها.

سنديكا. أطر�سي  محمد  والسيد 

تجزئة زينة شا5ع محمد. .2( والكائن.

الخامس 5قم.0).تما5ة.

وبتحديد تا5يخ التوقف عن الدفع.

في الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا.

الحكم.

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه،.

املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل.

نشر. تا5يخ  من  ابتداء. شهرين  أجل 

مع. الرسمية  بالجريدة  اإلشعا5  هذا 

بالنسشة. بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائني2 القاطني2 خا5ج اململكة.

 7(9 .،184 للمواد. طشقا  املغربية 

و720.من مدونة التجا5ة.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

84

املحكمة التجارية بالرباط
تفويت أصل تجا5ي
حساب 5قم : 09)6

ملف 5قم  000/ 202
تلقاه. توثيقي  عقد  بموجب 
موثق بالرباط. األستاذ محمد بهردة،.

بتا5يخ.)2.يناير. 202.
باعت.:

الحاملة. ايناو،. إيما2  اآلنسة 

5قم. للتعريف  الوطنية  للشطاقة 

KB( 0447.عن طريق معاوضة كلية.

بدو2 مد5ك،.مجموع األصل التجا5ي.

الذي يستغل كمحل لتقديم الوجشات.

حسا2. بالرباط،. الكائن  السريعة،.

عما5ة. ومكة،. املرابطي2  زنقتي  زاوية 

5قم.29،.محل 5قم.1.بالطابق األ5�سي،.

باملحكمة. التجا5ي  بالسجل  واملقيد 
التجا5ية بالرباط تحت 5قم.928))).
بمصلحة. التعرضات  وستقشل 
املحكمة. بذات  التجا5ي  السجل 
يوما. .((1( عشر. الخمسة  غاية  إلى 
الثاني. اإلعال2  لصدو5  املوالية 

النشرة الثانية
5ئيس مصلحة السجل التجا5ي

44 مكرر

املحكمة التجا5ية بالرباط
تقدمة الذمة املالية املهنية لشخص 

طشيعي إلى شخص معنوي
ملف 5قم  0004/202
حساب 5قم 1))6

بمقت�سى عقد عرفي حر5 بتما5ة.

تقدمة. تمت  يناير. 202،. فاتح  في 

للشخص. املهنية  املالية  الذمة 

الحامل. محمد،. بوزبع  الطشيعي 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

التجا5ي. بالسجل  واملقيد  .A96400

تحت 5قم.0 )42.إلى شخص معنوي.
 CABINET MOHAMED تحت اسم.
ذات. شركة  .BOUZOUBAA
شريك. ذات  محدودة  مسؤولية 
التأسيس. طو5  في  شركة  وحيد،.
شا5ع الحسن. الكائن مقرها بتما5ة،.
.،4 5قم. البيركوال،. تجزئة  الثاني،.

الطابق األول.

وقد حدد 5أسمال الشركة في مشلغ.

400.000.د5هم.

لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب.

باملحكمة. الضشط  بكتابة  أ2 توضع 

التجا5ية بالرباط داخل أجل خمسة.

صدو5. تا5يخ  من  يوما  .((1( عشر.

النشرة األولى.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

46 مكرر

املحكمة التجا5ية بالرباط

ملف 5قم  0001/202

حساب 5قم 24)6

الطرف األول الشائع.:

ذات. شركة  .SNACK CHELIHA

مسؤولية محدودة في شخص ممثلها.

بن. علي  املنصو5ي  السيد  القانوني 

5قم بطاقة التعريف. يحيا وفاطمة،.

الوطنية.A404(24.مغربي الجنسية،.

االحشا1،. حي  .: االجتماعي.  مقره 

الثاني،. الحسن  شا5ع  .( 6 5قم.

أكدال،.الرباط.

باع.:

صدافي. بنحيو2  اد5يس  للسيد 

5قم بطاقة. بن عشد السالم و5قية،.

األصل. .،A242(7 التعريف الوطنية.

87602،.الكائن.:.شا5ع. التجا5ي 5قم.
موالي االد5يس.)،.5قم.86،.تما5ة.

بمصلحة. التعرضات  وستقشل 

التجا5ية. باملحكمة  التجا5ي  السجل 

 ((1( بالرباط إلى غاية خمسة عشر.

يوما من صدو5 اإلعال2 الثاني.

النشرة الثانية
5ئيس مصلحة السجل التجا5ي

49 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 06/ 202

 بمقت�سى عقد توثيقي محر5 بمدينة.

.،2022 ديسمبر. بتا5يخ. 2. مكنا1 

الحاملة. باعت السيدة ذكرى كعالي،.

5قم الوطنية  التعريف  لشطاقة 

 86 فيال. ب  والكائن  د)82 42.
للسيد. مكنا1،. توالل،. .،( الحديقة.
لشطاقة. الحامل  الكرضة،. ولد  أمي2 
التعريف الوطنية 5قم ب ب878 )) 
حزم،. ابن  اإلمام  شا5ع  ب  والكائن 
البرنو�سي،. القد1،. حي  .،1  5قم.

الدا5 الشيضاء.
بجميع. التجا5ي  األصل  جميع 
واملسجل. واملعنوية  املادية  عناصره 
بالسجل التجا5ي بمكنا1 تحت 5قم.
تحت. كصيدلية  واملستغل  .1(4(0
الكائنة ب. النسيم». «صيدلية  اسم.
الرقم. 6،. بابا،. حي الجديد سيدي 

مكنا1 االسماعيلية.
التجا5ي. األصل  قيمة  وحددت 
د5هم على النحو. . 00.000 في مشلغ.

التالي.:
جميع العناصر املعنوية باإلضافة.
 210.000 بقيمة. الكراء. في  للحق 

د5هم.
بقيمة. التجا5ية  األثاث واملعدات 

10.000.د5هم.
لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب.
باملحكمة. الضشط  بكتابة  أ2 توضع 
التجا5ية بمكنا1 داخل أجل خمسة.
صدو5. تا5يخ  من  يوما  .((1( عشر.

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

 5ئيس مصلحة كتابة الضشط.

باملحكمة التجا5ية بمكنا1

50 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : 0)/ 202
حساب 5قم 1749
بيع أصل تجا5ي

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 0).أكتوبر.2022،.ومسجل بمراكش.
هاب السيد. .2022 نوفمبر. .9 بتا5يخ.
لفقير محمد الحامل لشطاقة التعرف.
الساكن. .E498((2 5قم. الوطنية 
باملحاميد سعادة.5.2قم.921.مراكش.
لفائدة ابنه السيد لفقير عشد الغفو5.
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.EE69(277.5قم
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الكائن. التجا5ي  األصل  كافة 

 ( املحاميد. .81 باملحل التجا5ي 5قم.
التجا5ي. للغرض  1 مراكش واملعد 

بالفواكه». العصائر  وبيع  «صنع 

تحت. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 

5قم.9162)).بجميع عناصره املادية.

واملعنوية،.بمشلغ.60.000.د5هما.

فعلى دائني الشائع املذكو5 أعاله. .

قسم. إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

التجا5ية. باملحكمة  التجا5ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا5يخ.

اليوم. في  وينتهي  األول  االعال2  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال2 األول.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

57 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش

ملف عدد : ))/ 202

حساب 5قم )171
مستخرج عقد هشة أصل تجا5ي

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش. مسجل  يناير. 202،. .(0

بتا5يخ.26.يناير. 202.سجل اإليداع.

مرجع. .RE202 00076 6((07(

اآلداء.1 00468242)5.70قم ترتيب.

وهشت. .RE619(/202 .التحصيل

الساكنة. شهاب،. إيما2  االنسة 

مراكش،. .(70 5قم. .1 باملحمدية.

5قم. الوطنية  للشطاقة  الحامل 

.EE890 22

خديجة. السيدة  لفائدة 

 1 باملحاميد. الساكنة  التوقي�سي،.

الحاملة للشطاقة. مراكش،. .(70 5قم.

.EE 128946.الوطنية 5قم

الكائن. التجا5ي  االصل  جميع 

 1 ملحاميد. .(29 5قم. «بمالك6».

املادية. عناصره  بجميع  مراكش،.

التجا5ي. بالسجل  واملقيد  واملعنوية 

 (  942 تحليلي. 5قم  تحت 

ششه. املنتوجات  لشيع  واملخصص 

 PARA PHARMACIE الصيدلية.

تحت شعا5 برا فرما�سي شهاب.

وقد حددت قيمة الهشة من أجل.

آالف. .(0 قد5ه. مشلغ  في  التسجيل 
د5هم تم االبراء.منه في العقد،.

فعلى دائني الواهشة املذكو5ة اعاله.

قسم. الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ا2 

التجا5ية. باملحكمة  التجا5ي  السجل 

بمراكش،.داخل أجل يبتدئ من تا5يخ.

اليوم. في  وينتهي  األول  االعال2  نشر 

الخامس عشر.)1)).من نشر اإلعال2.
الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

58 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش
تقديم أصل تجا5ي حصة في شركة

ملف 5قم 2)/ 202
حساب 1717

في مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش. ومسجل  يناير. 202. .20  
قدمت. فبراير. 202،. .2 بتا5يخ.
الحاملة. العويدي  جويدة  السيدة 
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 
E6768 6.الساكنة بتجزئة العريصة.
زنقة الشنفسج شا5ع موالي. .18 5قم.
«صيدلية. لشركة. مراكش  هللا  عشد 
مقرها. الكائن  السياحية». القرية 
االجتماعي في القرية السياحية،.متجر.
طو5. في  مراكش،. النخيل  5قم. ،.
التجا5ي. األصل  جميع  التأسيس،.
متجر. السياحية،. القرية  ب  الكائن 
واملعد. مراكش،. النخيل  5قم. ،.
بالسجل. واملسجل  لصيدلية،.
التجا5ي 5قم.94126.بجميع عناصره.
في شركة. كحصة  واملعنوية،. املادية 

قوم بمشلغ.400.000.).د5هم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكو5.
الى. بتصريحاتهم  يتقدموا  أ2  أعاله 
باملحكمة. التجا5ي  السجل  قسم 
التجا5ية بمراكش داخل أجل يبتدئ.
في. وينتهي  األول  اإلعال2  تا5يخ  من 
اليوم الخامس عشر من نشر االعال2.

الثاني.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضشط

59 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش
تنازل أصل تجا5ي

ملف 5قم  )/ 202

حساب 5قم 1761

في مؤ5خ  عدلي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل بتا5يخ. .2022 ديسمبر. .2(  

السيد. تنازل  .2022 ديسمبر. .27

موالي عمر الفا5ي�سي،.الحامل لشطاقة.

إلى. .E10(42 التعريف الوطنية 5قم.

4.د5ب العرصة. 2027.الساكن برقم.

لفائدة. بمراكش  القصشة  الصغير 

ابنته مينة الفا5ي�سي الحاملة لشطاقة.

 EE(4907 5قم. الوطنية  التعريف 

707.تجزئة. ) 20.الساكنة برقم. إلى.

املنا5ة الشرف مراكش.

الكائن. التجا5ي  األصل  جميع  .

 ( 5قم. املستشفى  شا5ع  او5ير  بايت 

ومواد. والشاي  السكر  لشيع  واملعد 

بالسجل. واملسجل  أخرى  غذائية 

بجميع. . 1974 5قم. تحت  التجا5ي 

بمشلغ. واملعنوية  املادية  عناصره 

بمشلغ. األصل  قوم  د5هم  .40.000

بمشلغ. املواد  وقومت  د5هم  .20.000

20.000.د5هم.

فعلى دائني املتنازل املذكو5 أعاله.

قسم. الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

التجا5ية. باملحكمة  التجا5ي  السجل 

من. يبتدئ  أجل  داخل  بمراكش 

تا5يخ اإلعال2 األول وينتهي في اليوم.

الخامس عشر من نشر االعال2 الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

60 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 4)/ 202

حساب 5قم 1766

تلقاه. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق. العسري  مروا2  األستاذ 

فبراير. فاتح  في  واملؤ5خ  بمراكش 

بتا5يخ. بمراكش  واملسجل  .202 

حسن. السيد  باع  فبراير. 202. .2

األصل. في  حصصه  جميع  التجاني،.

الكائن. لصيدلية  واملعد  التجا5ي 

 4 بمراكش االوداية شا5ع البريد 5قم.

واملقيد بالسجل التجا5ي تحت 5قم.

99186.من السجل التحليلي بجميع.

عناصره املادية واملعنوية بثمن قد5ه.

240.000.د5هم.

أ2. التجا5ي  األصل  دائني  فعلى 

يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل.

التجا5ي باملحكمة التجا5ية بمراكش.

داخل أجل يبتدئ من تا5يخ اإلعال2.

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر.

من نشر االعال2 الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

61 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 1)/ 202
حساب 5قم )177

في. مؤ5خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

2022.باع السيد محمد. 20.ديسمبر.

لشطاقة. الحامل  السشتي،. عرفة 
 P9824 5قم. الوطنية  التعريف 
الحمدي. بسمة  السيدة  لفائدة 
التعريف. لشطاقة  الحاملة  العلوي 
األصل. .،EE6(2628 5قم. الوطنية 
.،7( 5قم. بمراكش  الكائن  التجا5ي 
واملخصص. تاغزوت،. باب  ساحة 
ملما5سة مهنة الصيدلة تحت شعا5.
السشتي». بلعشا1  سيدي  «صيدلية 
لدى. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
املحكمة التجا5ية بمراكش تحت 5قم.
1414 .من السجل التحليلي وعدد.9 
من السجل الترتيبي بجميع عناصره.
 2.000.000 بمشلغ. واملعنوية  املادية 

د5هم.
أ2. التجا5ي  األصل  دائني  فعلى 
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل.
التجا5ي باملحكمة التجا5ية بمراكش.
داخل أجل يبتدئ من تا5يخ اإلعال2.
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر.

من نشر االعال2 الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

62 مكرر
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املحكمة التجا5ية بمراكش
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 6)/ 202
حساب 5قم 1772

بمراكش. عرفي  عقد  بمقت�سى 
 يوم.8.ديسمبر.2022.ومسجل بتا5يخ
السيد. باع  .2022 ديسمبر. .(  
محمد. للسيد  العزيز  عشد  موالت 
الوطنية. للشطاقة  الحامل  البركاني 
األصل. في  حصته  .،E4921( .5قم
املادية. عناصره  بجميع  التجا5ي 
واملعنوية الكائن ب.:.5قم.1/)4.دوا5.
الستغالل. املعد  مراكش،. السراغنة 
مكتشة،.وهو مسجل بالسجل التجا5ي.
وذلك. .،(2( 18 بمراكش تحت 5قم.

بثمن قد5ه.00.000).د5هم.
فعلى دائني الشائع املذكو5 أعاله أ2.
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل.
التجا5ي باملحكمة التجا5ية بمراكش.
داخل أجل يبتدئ من تا5يخ اإلعال2.
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر.

من نشر االعال2 الثاني.
النشرة الثانية

عن 5ئيس كتابة الضشط

63 مكرر

املحكمة التجا5ية بمراكش
ملف عدد : 9/ 202
حساب 5قم 1 17
بيع أصل تجا5ي

في. مؤ5خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

من. كل  باعا  .،2022 أغسطس. .8

لشطاقة. الحامل  با5ة  محمد  السيد 
 E7787(4 5قم. الوطنية  التعريف 
الجوما5. اللطيف  عشد  والسيد 
الحامل لشطاقة التعرفي الوطنية 5قم.
التجا5ي. األصل  جميع  .E12 849
سوق. .87 املدينة. بمراكش،. الكائن 
النشاط. ملزاولة  املعد  السما5ين،.
التقليدية،. املالبس  بيع  .: التجا5ية.
تحت. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
عدد.0270 ).بجميع عناصره املادية.
واملعنوية،.بمشلغ ستة مائة ألف د5هم.

600.000.د5هم.
با5ة. محمد  السادة  دائني  فعلى  .
املذكو5ا2. الجوما5  اللطيف  وعشد 

إلى. بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2  أعاله 

باملحكمة. التجا5ي  السجل  قسم 

التجا5ية بمراكش داخل أجل يبتدئ.

من تا5يخ نشر االعال2 األول وينتهي في.

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال2.

الثاني.

النشرة الثانية
عن 5ئيس كتابة الضشط

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف صعوبات املقاولة

5قم 09/200 2022/8

شركة املجموعة الجامعية الخاصة 

للمدا15 العليا «كيس»

السجل التجا5ي 1)) 

باملحكمة التجا5ية بأكادير

حساب تسييرات 64)/7)20 

إشعا5

 (92 .: 5قم. الحكم  بمقت�سى 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. الصاد5 

5قم. املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة. قضت  .2022/8 09/200

التجا5ية بأكادير.

االستمرا5ية. مخطط  بفسخ 

املجموعة. شركة  لفائدة  املحصو5 

العليا. للمدا15  الخاصة  الجامعية 

 ((8 5قم. الحكم  بموجب  «كيس».

في. .20(7 نوفمبر. .28 بتا5يخ. الصاد5 

امللف 5قم.06/94 7/8)20.وتحويل.

إلى. القضائية  التسوية  مسطرة 

تصفية قضائية.

مصطفى.. السيد  على  باإلبقاء.

اد حمو قاضيا منتدبا،.والسيد خالد.

العظيمي نائشا عنه.

سنديكا. بخوش  حسن  والسيد 

للتصفية القضائية.

باعتشا5 تا5يخ التوقف عن الدفع.

هو التا5يخ املحدد في الحكم القا�سي.

بفتح مسطرة التسوية القضائية.

ضم الصائر إلى مصا5يف املسطرة.

واعتشا5ها امتيازية في االستخالص.

املعجل. بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو2.

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه،.

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه.

بخوش حسن الكائن بعما5ة. .: اآلتي.

الحاج. زنقة  األول  الطابق  اهضا5 

احمد اخنوش قشالة الشركة العامة.

لألبناك الحي الصناعي أكادير،.ضمن.

قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة مرفقة.

شهرين. أجل  داخل  وذلك  بالوثائق 

من تا5يخ نشر هذا اإلشعا5 بالجريدة.

.،7(9 .،184 للمواد. طشقا  الرسمية 

720.و.)72.من مدونة التجا5ة ويمدد.

هذا األجل شهرين بالنسشة للدائني2.

القاطني2 خا5ج اململكة املغربية.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

بوجمري الحسي2

85

املحكمة التجا5ية بأكادير

ملف صعوبة املقاولة

5قم 4 0/2) 2022/8

شركة توينز برود5ز ترونسشو5

RC(774(

إشعا5

 (9( .: 5قم. الحكم  بمقت�سى 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. الصاد5 

5قم. املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة. قضت  .2022/8 (0/2 4

التجا5ية بأكادير.

بسقوط األهلية التجا5ية ملسيري.

ترونسشو5»،. برود5ز  «توينز  شركة.

االنصا5ي،. الطيف  عشد  السيد 

-.السيد عمر. السيد ابراهيم اخشات.

ملدة. معزوزي،. ليلى  السيدة  .- باها.

خمس سنوات مع ما يترتب عن ذلك.

قانونا.
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

بوجمري الحسي2

86

املحكمة التجا5ية بأكادير

ملف صعوبة املقاولة

5قم 0/90) 2022/8

شركة توينز برود5ز ترونسشو5

RC(774(

إشعا5
 (90 .: 5قم. الحكم  بمقت�سى 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. الصاد5 

5قم. املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة. قضت  .2022/8 (0/90

التجا5ية بأكادير.:

توينز  شركة  مسيري  بتحميل 

عشد  السيد  ترونسشو5،  برود5ز 

ابراهيم  السيد  االنصا5ي،  اللطيف 

السيدة  باها،  عمر  السيد  اخشات، 

النقص  تضامنا  معزوزي،  ليلى 

الحامل في باب أصول الشركة كليا 

 (4(1970 مشلغ  حدود  في  ومؤقتا 

د5هم.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء.:.بوجمري الحسي2

87

املحكمة التجا5ية بأكادير

ملف 5قم : 02/ 202

حساب خصو�سي :  406 م

تفويت أصل تجا5ي
العقد املحر5 من طرف. بموجب 

املحامي األستاذ طا5ق شكري املؤ5خ.

السيد. باع  .2022 نوفمبر. فاتح  في 

لشطاقة. الحامل  العشوني  الحسي2 

 J 84(0 .5قم الوطنية  التعريف 

املسجل بالسجل التجا5ي باملحكمة.

 66880 5قم. تحت  باكادير  التجا5ية 

 GH  7 األصل التجا5ي الكائن برقم.

اد5ا5. البركة  إقامة  .12 عما5ة. .( 

أكادير لفائدة السيد محمد مديوني.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

وذلك بثمن إجمالي. .JC( 80(9 5قم.

قد5ه.00.000).د5هم.
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وبذلك..فإ2 5ئيس مصلحة كتابة.

أ2. ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط. بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا5ية بأكادير داخل أجل.

املوالية. .((1( يوما. عشرة  الخمسة 

 8 .،84 للنشرة الثانية طشقا للمادة.

و.04).من مدونة التجا5ة.

النشرة األولى
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعشة السجل التجا5ي

تفويت أصل تجا5ي

ملف بيع :  / 202

حساب 5قم : 6182

بموجب العقد العرفي لهشة أصل.

تجا5ي بتا5يخ.4.يناير.2022.

الحسني،. مريم  السيدة  وهشت 

النائب عنها. .JE29 729 وطنيتها 5قم.

 JE(1277 .وطنيته العربي الحسني،.

سويحلي،. فاطمة  السيدة  لفائدة 

وطنيتها 5قم. JE(1277.جميع نصيبها.

التجا5ي. األصل  من  بالربع  املقد5 

مجموعة. .(9 برقم. الكائن  للمحل 

اململوك. بتزنيت  التقليدية  الصناعة 

لها من مو5وثها محمد الحسني والذي.

قوم بمشلغ قد5ه.1.000).د 5هم.

تسجل. التعرضات  فإ2  وبذلك 

االبتدائية. املحكمة  ضشط  بمكتب 

بتيزنيت داخل أجل يبتدي من تا5يخ.

اليوم. في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

املوالية للنشرة. .((1( الخامس عشر.

مدونة. من  .84 للمادة. طشقا  الثانية 

التجا5ة.

النشرة األولى

تحت جميع التحفظات
عن 5ئيس كتابة الضشط

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعشة السجل التجا5ي

تفويت أصل تجا5ي

ملف بيع : 4/ 202

حساب 5قم : 6608

لتسليم. العرفي  العقد  بموجب 

أصل تجا5ي بتا5يخ.28.سبتمبر.2022.

شكو5،. ابراهيم  السيد  سلم 

ابنه. لفائدة  .J(4  2 5قم. وطنيته 

 A70 288 عابد شكو5،.وطنيته 5قم.

للمحل. التجا5ي  األصل  جميع 

إقليم. وجا2،. بجماعة  الكائن 

ال خشب  لشيع  واملخصص  تزنيت 

الضريبي. التعريف  موضوع  sياج 

08)79410..والذي قوم بمشلغ قد5ه.

0.000 .د 5هم.

تسجل. التعرضات  فإ2  وبذلك 

االبتدائية. املحكمة  ضشط  بمكتب 

بتيزنيت داخل أجل يبتدي من تا5يخ.

اليوم. في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

املوالية للنشرة. .((1( الخامس عشر.

مدونة. من  .84 للمادة. طشقا  الثانية 

التجا5ة.

النشرة األولى

تحت جميع التحفظات
عن 5ئيس كتابة الضشط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب
مصلحة كتابة الضشط

ملخص تنازل أصل تجا5ي

ملف بيع : 2022/08

حساب 5قم : 8869

أصل. عن  تنازل  عقد  بمقت�سى 

تجا5ي،.تنازلت السيدة زهرة العمراني،.

 290 5قم. الجديد  بالحي  الساكنة 

والحاملة. الغرب،. أ5بعاء. سوق 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

GB6886.للسيدة منانة العسعا�سي،.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحاملة 

 5قم.GB96047.الساكنة بحي الجديد.

الغرب عن أ5بعاء. سوق  .،290 5قم.

باملحل. املؤسس  التجا5ي  األصل  .

 التجا5ي الكائن بشا5ع املقاومة 5قم.0) 

سوق أ5بعاء.الغرب واملسجل بالسجل.

التجا5ي باملحكمة االبتدائية بسوق.

أ5بعاء.الغرب تحت 5قم.402  .

فعلى دائني املتنازل املذكو5 أو من.

يدعي حقا على األصل التجا5ي أعاله.

تقييد. على  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.

بسوق أ5بعاء.الغرب إلى غاية.1).يوما.

املوالية لنشر اإلعال2 الثاني.

النشرة األولى
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

98 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
إعال2 عن بيع أصل تجا5ي

ملف بيع : 02/ 202

حساب 5قم : 4)0))

في. مؤ5خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتا5يخ. ومسجل  .2022 ديسمبر. .(9 

7.يناير. 202.باع السيد عشد العزيز.

لشطاقة. الحامل  محمد،. بن  مريد 

 M 09 72 5قم. الوطنية  التعريف 

إلى السيد عشد العزيز بن الصحراوي.

بن الشرقي،.الحامل لشطاقة التعريف.

والسيد. .MC16 10 5قم. الوطنية 

املصطفى بن الصحراوي بن الشرقي،.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

التجا5ي. األصل  .MC(2(46 5قم.

املسجل بالسجل التجا5ي تحت 5قم.

الوداد،. تجزئة  ب  الكائن  .(47(8 

اسم. تحت  بنو5  سيدي  .، 92 5قم.

«ليس به اسم».وذلك حسب الشروط.

والكيفية املذكو5ة في العقد.

تقشل. التعرضات  فإ2  وعليه 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط  بكتابة 

بسيدي بنو5 داخل أجل.1).يوما من.

تا5يخ النشرة األولى.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجا5ي

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجا5ي

إشها5 بيع أصل تجا5ي

ملف بيع 5قم :  202/)0

حساب 5قم : 4412)

تلقاه. توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ذ..سعد سقاط املوثق بفا1 بتا5يخ.

وفاتح فبراير. 202  يناير. 202. . (

مسجل بفا1 في.8.فبراير. 202.

محمد. السيد  باع  بموجشه 

الشوكيلي أصالة عن نفسه ونيابة عن.

باقي الو5ثة الساكن بفا1 زنقة أ5كا2.

شقة. .زازا.

للسادة.:

بطاقته. قايدي،. عثما2  .- .(

.CB28(2 0

بطاقته. قايدي،. محسن  .- .2

.CB(90 92

بطاقته. قايدي،. أمي2  .- . 

.CB 04288

بطاقته. قايدي،. حميد  .- .4

جميعا. سكناهم  .،CB2(989 

بإيموزا5 كند5 صفرو.

هو. الذي  التجا5ي  األصل  كافة 

بإيموزا5. الكائن  مطعم  عن  عشا5ة 

الشلدي. السوق  ساحة  كند5 

بصفرو. التجا5ي  واملقيدبالسجل 

بثمن. .(7 4 التحليلي. الرقم  تحت 

إجمالي قد5ه.740.000.د5هم،.حسب.

الشروط املنصوص عليها بعقد الشيع.

بكتابة. التعرضات  تقشل  بحيث 

الضشط باملحكمة االبتدائية بصفرو.

1).يوما ابتداء. داخل أجل ال يتعدى.

من تا5يخ النشرة الثانية طشقا للفصل.

84.من القانو2 التجا5ي وما يليه.

النشرة األولى

100 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجا5ي

ملف 5قم 02/ 202

حساب 5قم 9877)

بتا5يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

باع السيد عصام. فبراير. 202. .(7  

لشطاقة. الحامل  حدو،. بلحاج 

 X 62 2( 5قم. الوطنية  التعريف 

والساكن برقم.9).زنقة القائد التهامي.

بلحاج. عزيز  للسيد  الخميسات،.

التعريف. لشطاقة  الحامل  حدو،.

والسيد. .X249(81 5قم. الوطنية 

بنعاشير بلحاج حدو،.الحامل لشطاقة.

.،X401740 5قم. الوطنية  التعريف 

تحت. املسجل  التجا5ي  األصل 

االبتدائية. باملحكمة  .46912 5قم.

بن. عمر  زنقة  والكائن  بالخميسات،.

عشد العزيز 5قم.61.الخميسات،.وهو.

عناصره. بجميع  مقهى،. عن  عشا5ة 

بثمن. واملقد5  واملعنوية  املادية 

40.000).د5هم.

لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب.

باملحكمة. الضشط  بكتابة  أ2 توضع 

أجل. داخل  بالخميسات  االبتدائية 

النشرة. صدو5  تا5يخ  من  يوما  .(1

الثانية.

النشرة األولى

عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشها5 بيع األصل التجا5ي

عدد : 04/ 202

حساب خصو�سي عدد : 2180 

املوضوع : طلب إشها5 بيع األصل 

التجا5ي

بمكتب. أبرم  عقد  بمقت�سى 

الحالوي. الزهراء. فاطمة  األستاذة 

و.0   .26 بتا5يخ. بالقنيطرة  املوثقة 

الزعيم. السيد  باع  .2022 ديسمبر.

التعريف. لشطاقة  الحامل  هللا  عشد 

األصل .G266870.5قم الوطنية 

العقاقير. لشيع  املستغل  التجا5ي 
 42 5قم. علي  االمام  بشا5ع  والكائن 
بالقنيطرة واملقيد بالسجل التجا5ي.
بالقنيطرة. االبتدائية  املحكمة  لدى 
تم. والذي  .48(60 عدد. تحت 
لفائدة. د5هم  .210000 ب. تقديره 
ذات. .HOLDING DJS الشركة.
املسؤولية املحدودة واملسجلة تحت.
االبتدائية. باملحكمة  .67687 عدد.

بالقنيطرة.
أعاله. املذكو5  الشائع  دائني  فعلى 
أ2 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة.
 (1 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل.
من تا5يخ النشرة الثانية. يوما ابتداء.
طشقا للفصل.84.من مدونة التجا5ة.

النشرة األولى
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الد5جة األولى

110 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف 5قم :  0/ 202

حساب خصو�سي 5قم :   22) 
 هشة أصل تجا5ي

بمكتب. أبرم  عقد  بمقت�سى 

املوثق. الشوعناني  أنس  األستاذ 
 2022 نوفمبر. .22 بتا5يخ. بالقنيطرة 
الحامل. وهب السيد هشام غنيمي،.
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 
G (81 4،.األصل التجا5ي املستغل.
لشيع املجوهرات والكائن ب.:.44.زنقة.
بالسجل. واملقيد  القنيطرة،. .0.60
االبتدائية. املحكمة  لدى  التجا5ي 
والذي. .49876 بالقنيطرة تحت 5قم.
تم تقديره ب.00.000 .د5هما لفائدة.
الحاملة. الحفوظي،. فاطمة  السيدة 
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.G4 0807
أعاله. املذكو5  الشائع  دائني  فعلى 
أ2 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة.
االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل..1) 
من تا5يخ النشرة الثانية. يوما ابتداء.
طشقا للفصل.84.من مدونة التجا5ة.

النشرة االولى
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

كوثر الشاوي
منتدبة قضائية من الد5جة األولى

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
بيع أصل تجا5ي

إ2 5ئيس مصلحة كتابة الضشط.

باملحكمة االبتدائية بتطوا2.

تطشيقا ملقتضيات الفصل. 8.من.

مدونة التجا5ة القانو2 5قم.9-91).

5سمي. عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

العزوزي. منير  طرف  من  محر5 

بتا5يخ. بتطوا2،. املوثق  االد5ي�سي 

باع السيد أسويق. يناير. 202،. .( 

التعريف. لشطاقة  الحامل  محمد 

األصل. جميع  .،L 0019 الوطنية.

واملعنوية. املادية  بعناصره  التجا5ي 

 7 5قم. نزهة  اللة  شا5ع  ب  الواقع 

املضيق،. الخامس). محمد  )سابقا 

واملخصص كمقهى،.واملقيد بالسجل.

التجا5ي باملحكمة االبتدائية بتطوا2.

لفائدة. وذلك  .،24790 5قم. تحت 

نسرين. املرواني  االد5ي�سي  السيدة 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.LG4168(

بمصلحة. التعرضات  وستقشل 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.

بوما من. .(1 بتطوا2 وذلك إلى غاية.

صدو5 اإلعال2 الثاني.

النشرة الثانية
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

عشد السالم قايقاي

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا2

بيع أصل تجا5ي

إ2 5ئيس مصلحة كتابة الضشط.

باملحكمة االبتدائية بتطوا2.

تطشيقا ملقتضيات الفصل. 8.من.

مدونة التجا5ة القانو2 5قم.9-91).

عدلي. عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

محر5 من طرف العدلي2 عشد الخالق.

أسرا5 ومحمد جعفر الناصر العدال2.

بتطوا2،. بدائرة محكمة االستئناف 

باع السيد. .،2022 يونيو. .(0 بتا5يخ.

لشطاقة الحامل  سعد  اليوسفي 

جميع. .،L (92 .التعريف الوطنية .

 46 5قم. للحانوت  التجا5ي  األصل 

بتطوا2،. القزدا5ين  بشا5ع  الواقعة 

واملخصص لشيع املالبس املستعملة،.

باملحكمة. التجا5ي  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بتطوا2 تحت 5قم.296).

وذلك لفائدة السيد محمد العربي.

لشطاقة. الحامل  القاسمي  الشقالي 

.L2618(7.التعريف الوطنية

بمصلحة. التعرضات  وستقشل 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.

يوما من. .(1 بتطوا2 وذلك إلى غاية.

صدو5 اإلعال2 الثاني.

النشرة الثانية
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

عشد السالم قايقاي

17 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
بيع أصل تجا5ي

طرف. من  محر5  عقد  بمقت�سى 

بتا5يخ. مؤ5خ  اهوكا5  حميد  املحامي 

) .يناير. 202.مسجل في فاتح فبراير.

.202 

باع الطرف األول احمد ايت منزا5.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

5قم.P2 041.والساكن بحي تنسيفت.

هشام. الثاني  للطرف  زاكو5ة.. اكدز 

التعريف. لشطاقة  الحامل  منزا5 

الساكن. .EE (0810 5قم. الوطنية 

بتجزئة الكلية 5قم.6 .مراكش النائب.

عن و5ثة خليفة منزا5 بن 5حو بوكالة.

مضمنة بالعدد. 46.الصحيفة.469 

بتا5يخ .(04 5قم. املختلفة   كناش 

قلعة. توثيق  .202( سبتمبر. .( 

التجا5ي. األصل  كافة  السراغنة..

لشيع. ومحل  تقليدي  نزل  عن  عشا5ة 

باألكدز. الكائن  الغذائية  املواد 

التجا5ي. بالسجل  واملسجل  زاكو5ة،.

تحت. بزاكو5ة  االبتدائية  باملحكمة 

5قم.904.من السجل التحليلي وتحت.

الترتيبي. السجل  من  .2000/2( 5قم.

بثمن إجمالي قد5ه.00.000).د5هم.
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أعاله. املذكو5  الشائع  دائني  على 

قسم. إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.

بزاكو5ة داخل أجل يبتدئ من تا5يخ.

اليوم. في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

الخامس عشر من تا5يخ نشر اإلعال2.
الثاني.

النشرة الثانية
إمضاء.5ئيس مصلحة كتابة الضشط

ذ..عشد املجيد حاجي

18 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجا5ي

تقديم أصل تجا5ي
 حصة في شركة
1 ت : 1414)

من. و84. للمادتي2. 8. تطشيقا 

مدونة التجا5ة،.وبمقت�سى عقد عرفي.
 محر5 بأسفي بتا5يخ.0 .ديسمبر.2022 
يناير. 202  .(8 بتا5يخ. واملسجل 

بأسفي.
محمد،. الكانوني  السيد  قام 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 
التجا5ي. األصل  مالك  .(7188H
تحت. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 
 76 5قم. ب  والكائن  .(1414 5قم.
طريق الصويرة سبت جزولة بجميع.
واملقد5. واملعنوية  املادية  عناصره 
وذلك. د5هم  .(.6 1.000 بثمن.
كحصة في الشركة في طو5 التأسيس.
 STE KANO SERVICES EN

.FORMATION
يجوز للدائني2 أ2 يتعرضوا على.
أداء.ثمن التقديم داخل أجل أقصاه.
لهذا. الثاني  النشر  بعد  يوما  .(1
مضمونة. 5سالة  بواسطة  اإلعال2 
أو بإيداع هذا. مع اإلشعا5 بالتوصل،.
التعرض مقابل وصل بكتابة الضشط.
يشي2. أ2  ويجب  املحكمة،. بهذه 
مشلغ. الشطال2  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسشابه واملوطن املختا5 داخل.

دائرة املحكمة.
النشرة الثانية

عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

43 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال
بيع أصل تجا5ي
ملف 5قم 290) 

في. مؤ5خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

باع السيد محمد. .202( نوفمبر. .2 

يناير. فاتح  بتا5يخ  املزداد  أقسيس 

التعريف. لشطاقة  الحامل  .(967

عنوانه. .،A40294( 5قم. الوطنية 

طريق. .796 تجزئة سعيد حجي 5قم.

القنيطرة سال األصل التجا5ي الحامل.

الكائن. .، (290 للرقم التحليلي 5قم.

طريق القنيطرة. بحي األمل 5قم. 1).

واملسجل تحت 5قم امللف 5قم. سال..

بسال.. االبتدائية  باملحكمة  .202 /6

للسيد أيوب املسعدي املزداد بتا5يخ.

لشطاقة. الحامل  .(994 أكتوبر. .9
 CD429(71 التعريف الوطنية 5قم.

والكائن بالديا5 الفرنسية.
أعاله. املذكو5  الشائع  دائني  فعلى 
قسم. إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 
السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.
تا5يخ. من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 
اليوم. في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال2 الثاني.

النشرة الثانية
65 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع الحق في الكراء التجا5ي

ملف 5قم 1/ 202
مؤ5خ. توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السيد عشد. باع  يناير. 202. .24 في.
الكريم ايت بال الساكن بسال 5قم.)8 
والحامل. زنقة امرداد حي االنشعاث،.
5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 
محفوظ،. منية  للسيدة  .A402474
.،6 الشقة. فكيك  بزنقة  الساكنة 
لشطاقة. والحاملة  الرباط  حسا2 
 A609821 5قم. الوطنية  التعريف 
التجا5ي. واألصل  الكراء. في  الحق 
واملعنوية. املادية  عناصره  بجميع 
واملنصب على املحل التجا5ي الكائن.
زنقة املنا5ة،.شا5ع ابن. . 6 بسال 5قم.
والذي. سال  االنشعاث،. حي  الهيثم 
التجا5ة. فيه  يما15  الشائع  كا2 
باملحكمة. التجا5ي  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بسال تحت 5قم.44014.

 بثمن إجمالي قد5ه.700.000.د5هم.
تم اإلبراء.منه في العقد.

أعاله. املذكو5  الشائع  دائني  فعلى 

قسم. إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

السجل التجا5ي باملحكمة االبتدائية.

تا5يخ. من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

اليوم. في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

الخامس عشر.)1)).من نشر اإلعال2.
الثاني.

النشرة الثانية
45 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال2 عن صدقة نصف أصل 

تجا5ي
ملف 5قم 02/ 202
حساب 5قم 008 4

في. مؤ5خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

السيدة. تصدقت  .2022 ديسمبر. .6

فاطمة الزهراء.البري،.الحاملة لشطاقة.

إلى. .M90429 التعريف الوطنية 5قم.

لشطاقة. الحامل  5قيي،. نبيل  السيد 
 W2 7994 5قم. الوطنية  التعريف 
 17 نصف األصل التجا5ي الكائن ب.
املسجل. بالجديدة  الصنوبر  تجزئة 
  7490 بالسجل التجا5ي تحت 5قم.
والكيفية. الشروط  حسب  وذلك 

املذكو5ة في العقد.
تقشل. التعرضات  فإ2  وعليه 
االبتدائية. باملحكمة  الضشط  بكتابة 
بالجديدة داخل أجل خمسة عشر.

)1)).يوما من تا5يخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجا5ي

47 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
تفويت أصل تجا5ي
ملف 5قم 06/2020

مصلحة. 5ئيس  السيد  يعلن 

اإلبتدائية. باملحكمة  الضشط  كتابة 

عقد. بمقت�سى  أنه  بالرشيدية،.
 06/2020 تفويت محل تجا5ي 5قم.
واملحر5 من طرف األستاذ اسليماني.
موالي عشد هللا بتا5يخ فاتح ديسمبر.
التجا5ي املحل  تفويت  تم  .،2020

زنقة بن. .،98 الكائن بالعنوا2 5قم. .

الرشيدية،. القديمة  لشيطا  زيدو2 

5قم. حمص  خالد  السيد  للمسمى 

والساكن بقصر. .U(16176 بطاقته.

سيدي بو عشد هللا مدغرة الرشيدية..

من طرف السيد عمر هناوي الساكن.

الجديد. الحي  .(2 5قم. .1 بالزنقة.

والحامل. الرشيدية  الحاج  أوالد 

 U9(7 9 5قم. الوطنية  للشطاقة 
هناوي. السيد  ابوه  عنه  ناب  الذي 

لحسن الحامل للشطاقة الوطنية 5قم.

املؤ5خة. الوكالة  )بموجب  .U8 7(2

بتا5يخ.24.يوليو.7)20).وذلك مقابل.

مشلغ.91.000.د5هم.

على. التعرضات  أ2  يعلن  كما 

السجل. بمصلحة  تقدم  الشيع  هذا 

داخل. املحكمة  هذه  لدى  التجا5ي 

أجل خمسة عشر يوما بعد النشرة.

الثانية.

النشرة الثانية
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بميدلت
ملف 5قم : )0/ 202

حساب 5قم :  19 بتا5يخ 4) فبراير 

202 

تقديم أصل تجا5ي حصة في الشركة
من. منجز  5سمي  تقرير  بمقت�سى 

بنكيرا2. الحيسوبي  الخشير  طرف 

محمد نبيل بتا5يخ.)2.ديسمبر.2022.

الحسي2. عالل  السيد  قدم 

 B77 904 الحامل للشطاقة الوطنية.

واملسجل بالسجل التجا5ي باملحكمة.

االبتدائية بميدلت تحت 5قم.72  ،.

األصل التجا5ي وهو عشا5ة عن وكالة.

طريق. مكر5  .80 ب. الكائنة  التأمي2 

الشركة. في  ميدلت  ميمالل  مكنا1 

 MIDELT STE AGENCE املسماة.

ممثلها. شخص  في  .ASSURANCE

5أسمالها. اإلنشاء. طو5  في  القانوني 

األصل. قوم  وقد  د5هم  .700.000

 700.000 مشلغ. في  املذكو5  التجا5ي 

د5هم.
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أعاله. الحصة  دائني مقدم  فعلى 

السجل. بمكتب  تعرضهم  وضع 

التجا5ي باملحكمة االبتدائية بميدلت.

داخل أجل ال يتجاوز خمسة عشر.

يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة األولى
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال2 عن بيع أصل تجا5ي

يعلن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط.

أنه. بو5زازات  االبتدائية  باملحكمة 

9.فبراير. بمقت�سى عقد محر5 بتا5يخ.

بتا5يخ. بو5زازات  ومسجل  .202  

0).فبراير. 202.فوت السيد حفيظ.

اضرضو5،. هللا  عشد  للسيد  عشيد 

األصل التجا5ي املعد لشيع املأكوالت.

بحي. والكائن  )سناك). الخفيفة.

بو5زازات،. .7 5قم. .41 بلوك. الشهجة،.

بهذه. التجا5ي  بالسجل  واملسجل 

وذلك. .28260 5قم. تحت  املحكمة 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

وبناء.عليه فإ2 جميع التعرضات.

تقدم لكتابة الضشط بهذه املحكمة.

يوما املوالية للنشرة. .(1 داخل أجل.

الثانية.

النشرة األولى

94 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعال2 عن بيع أصل تجا5ي

ملف بيع : )0/ 202

حساب خصو�سي : 4761)

كتابة. مصلحة  5ئيس  يعلن 

االبتدائية. باملحكمة  الضشط 

باملحمدية أنه بموجب العقد العرفي.

تم. .20(9 ماي. بتا5يخ. ). املسجل 

في. املتمثل  الشائع  حق  جميع  بيع 

في األصل. .%50 النصف الكامل أي.

الغذائية. املواد  لشيع  املعد  التجا5ي 

املتواجد املنزل  من  بالسفلي  الكائن 

.بحي الفالح بلوك.5.7قم.70.العالية،.

التجا5ي. بالسجل  واملقيد  املحمدية 

تحت 5قم.6120.شراكة مع.96 6.من.

طرف السيد بوشعيب فرحا2 املقيم.

الفالح. حي  باملغرب  سكناه  بفرنسا،.

بلوك.5.7قم.4)،.العالية،.املحمدية،.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  والحامل 

عشد. السيد  لفائدة  .B8(0911 5قم.

بحي. الساكن  العشا1،. أبو  الوافي 

  91 5قم. .(9 مجموعة. الفالح،.

بطاقة التعريف الوطنية. املحمدية،.

وذلك بثمن إجمالي. .H(79(9 .5قم

قد5ه.200.000.د5هم.

التعرضات. جميع  فإ2  وعليه 

يجب أ2 تقدم إلى كتابة ضشط هذه.

من. يوما  .(1 أجل. داخل  املحكمة 

تا5يخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 5ئيس مصلحة كتابة الضشط

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة

ملف 5قم :  0/ 202

إشها5 عقد تفويت حقوق مشاعة 
ألصل تجا5ي

بمقت�سى عقد 5سمي منجز بتا5يخ.

طرف. من  يناير. 202. . ( و. . 0

موثق. لحسن  الشويوسفي  األستاذ 

اشهشو2. امحمد  السيد  باع  بتازة،.

اشهشو2. الهادي  عشد  و5ثة  والسادة 

حشيشة. اشهشو2،. امحمد  .: وهم.

5قية. اشهشو2،. محمد  اشهشو2،.

مريم. اشهشو2،. مرزوقة  حريولي،.

اشهشو2 اسية اشهشو2،.لويزة حريولي.

اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها.

وكميليا. اشهشو2  ايما2  القاصرتي2 

اشهشو2،.للسيد عشد القاد5 اشهشو2.

الجنسية. مغربي  السالم،. عشد  بن 

مزداد بتا5يخ فاتح يناير.970).بأجدير.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

كافة تحت  .PU80(28( .: 5قم.

.الضمانات العادية والقانونية الجا5ي.

بها العمل في مثل هذا الشأ2 جميع.

الحقوق املشاعة التي يمتلكونها من.

للمقهى. املخصص  التجا5ي  األصل 

الكائنة بتجزئة منريف.9.شا5ع محمد.

الساد1 تازة،.واملعروفة لدى العموم.

الجميل». املنظر  «مقهى  بتسمية.

مسجلة بالسجل التجا5ي باملحكمة.

االبتدائية بتازة تحت 5قم.1084).في.

اسم امحمد اشهشو2 وشركاؤه بثمن.

إجمالي قد5ه.197.)  .د5هم مفصل.

كالتالي.:

العناصر. عن  د5هم  .248.698

املعنوية.

العناصر. عن  د5هم  .82.899

املادية.

التعرضات. جميع  وستقشل 

من مدونة. .84 للمادة. املمكنة طشقا 

التجا5ي. السجل  بمكتب  التجا5ة،.

باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل.

1).يوما من تا5يخ صدو5 النشر الثاني.

بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن 5ئيس كتابة الضشط

111 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرا5

ملف جنائي 5قم : 2))/)2022/264

االسم العائلي.:.العطاوي.

االسم الشخ�سي.:.عواطف.

ابنت.:.عشد العاطي وأمها.:.فاطمة.

الزهراء.بنت التون�سي.

 200( 27.سبتمبر. املولودة بتا5يخ.

 284 بالرقم. .: الساكنة. مالل  بشني 

الزنقة.2.بلوك.).حي الشو5نيات فا1.

 2022 يونيو. .6 حكم عليها بتا5يخ.

من طرف غرفة الجنايات بفا1.

:.جنحة التغرير بقاصرة. من أجل.

بعد إعادة التكييف ومن أجل ترك.

طفلة دو1.2).سنة في مكا2 غير خال.

من النا1.

ومعاقشتها عن ذلك بثمانية أشهر.

وتحميلها. التنفيذ،. موقوف  حسشا 

الصائر واالجشا5 في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

103

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا5
ملف جنائي 5قم :  ))/)2022/264

االسم العائلي.:.املشطبي.

االسم الشخ�سي.:.علقم.

بنت. فاطمة  .: وأمه. محمد  .: ابن.

عالل.

 (99( نوفمبر. .(8 بتا5يخ. املولود 

القو5يي2. بدوا5  .: الساكن. بتافرانت 

تافرانت.

 2022 يونيو. .6 حكم عليها بتا5يخ.

من طرف غرفة الجنايات بفا1.

:.جنحة التغرير بقاصرة. من أجل.

بعد إعادة التكييف.

أشهر. بستة  ذلك  عن  ومعاقشته 

وتحميلها. التنفيذ،. موقوف  حسشا 

الصائر واالجشا5 في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

104

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا5
ملف جنائي 5قم : 89/)2022/264

االسم العائلي.:.مشهو5.

االسم الشخ�سي.:.ياسي2.

الغالية بنت. .: اد5يس وأمه. .: ابن.

محمد.

بتاونات. .2000 بتا5يخ. املولود 

بالد. .(4 زنقة. .(4 بالرقم. .: الساكن.

الرايس سهب الو5د فا1 فا1.

 2022 ماي. .(6 حكم عليها بتا5يخ.

من طرف غرفة الجنايات بفا1.
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بقاصرة. التغرير  أجل جنحة  من 

طشقا. عنف  بدو2  عرضها  وهتك 

القانو2. من  .484  -  471 للفصلي2.

الجنائي بعد إعادة التكييف.

ومعاقشته عن ذلك بستة)6).أشهر.

وتحميلها. التنفيذ،. موقوف  حسشا 

الصائر واالجشا5 في األدنى.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

105

املحكمة التجارية بوجدة
 ملف صعوبة املقاولة
5قم : 4/)0 2022/8

 ملف التسوية القضائية
5قم : )/02 8/ 202

إشعا5 بفتح مسطرة التسوية 
القضائية 

بتا5يخ. الصاد5  الحكم  بمقت�سى 
 202 /2 1).فبراير. 202.تحت 5قم.
5قم. املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة. قضت  .،2022/8 0(/4
بفتح. بوجدة  التجا5ية  االبتدائية 
حق. في  القضائية  التسوية  مسطرة 

شركة. سليماني  تأمينات  شركة 
 STE محدودة. مسؤولية  ذات 
ASSURANCE SLIMANI SARL.5قم.
سجلها التجا5ي باملحكمة االبتدائية.
التجا5ية بوجدة 5قم.1671)،.مقرها.
االجتماعي بزنقة الدا5 الشضاء.5قم.6  

مكر5 وجدة.
وبتعيي2 األستاذ إبراهيم اليوسفي.
أ5دوز. واألستاذ جواد  منتدبا  قاضيا 
بنسعيد. محمد  والسيد  له  نائشا 
مهمة وتحدد  املسطرة،. في  سنديكا 
عمليات. مراقشة  في  االخير  هذا  .
عن. التوقف  وحر5  التسيير،.

السابقة. شهرا  .(8 في. الدفع 

املسطرة. بفتح  الحكم  لتا5يخ 

الدائني2. من  فاملطلوب  وعليه 

املعي2. للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ. ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك. بالوثائق،. مرفقة  املطلوبة 

من تا5يخ. داخل أجل شهرين ابتداء.

نشر هذا اإلشعا5 بالجريدة الرسمية.

من. .720  7(9  184 للمواد. طشقا 

مدونة التجا5ة.
5ئيس مصلحة كتابة الضشط

91
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5199 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

وزارة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع.:.التحديد اإلدا5ي
5قم.2)7

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«الكعدة.)»،.العائد للجماعة.

قد تم وضعه. .«( «الكعدة. الساللية.

إقليم تاو5يرت. بمقر قيادة الكعدة،.

تاو5يرت. العقا5ية  باملحافظة  وكذا 

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 
االطالع عليه.

هذا. على  التعرض  آجال  وأ2 

ذلك. على  ينص  كما  التحديد 

القانو2. من  الخامس عشر  الفصل 

بتنفيذه. الصاد5  .6 .(7 5قم.
 (.(9.((6 5قم. . الشريف. الظهير 
(440 الحجة. ذي  .7 في.  الصاد5 
املتعلق. .،(20(9 أغسطس. .9(
بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.
أشهر. .(6( محدد في ستة. الساللية،.
ابتداء.من.1).ما15. 202.تا5يخ نشر.

هذا اإلعال2 بالجريدة الرسمية.
كما أ2 التعرضات ال تسجل إال.
أمام السلطة املحلية لقيادة الكعدة.

وذلك إلى غاية.)).سبتمبر. 202.
ويجب على كل متعرض أ2 يضع.
تاو5يرت. العقا5ية  املحافظة  لدى 
تعرضه. به  يعضد  للتحفيظ  مطلشا 

وذلك قشل.0).ديسمبر. 202.
1

وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع.:.التحديد اإلدا5ي
5قم. )7

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«الكعدة.2»،.العائد للجماعة.

قد تم وضعه. .«2 «الكعدة. الساللية.

إقليم تاو5يرت. بمقر قيادة الكعدة،.

تاو5يرت. العقا5ية  باملحافظة  وكذا 

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 
االطالع عليه.

هذا. على  التعرض  آجال  وأ2 

ذلك. على  ينص  كما  التحديد 

القانو2. من  الخامس عشر  الفصل 

بتنفيذه. الصاد5  .6 .(7 5قم.
 (.(9.((6 5قم. . الشريف. الظهير 
(440 الحجة. ذي  .7 في.  الصاد5 
املتعلق. .،(20(9 أغسطس. .9(
بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.
أشهر. .(6( محدد في ستة. الساللية،.
ابتداء.من.1).ما15. 202.تا5يخ نشر.

هذا اإلعال2 بالجريدة الرسمية.
كما أ2 التعرضات ال تسجل إال.
أمام السلطة املحلية لقيادة الكعدة.

وذلك إلى غاية.)).سبتمبر. 202.
ويجب على كل متعرض أ2 يضع.
تاو5يرت. العقا5ية  املحافظة  لدى 
تعرضه. به  يعضد  للتحفيظ  مطلشا 

وذلك قشل.0).ديسمبر. 202.
2

وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع.:.التحديد اإلدا5ي
5قم.419

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

للجماعة. العائد  «فايشت»،. املدعو.

وضعه. تم  قد  «فايشت». الساللية.

ميدلت. إقليم  كرامة،. قيادة  بمقر 

ميدلت. العقا5ية  باملحافظة  وكذا 

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 
االطالع عليه.

هذا. على  التعرض  آجال  وأ2 

ذلك. على  ينص  كما  التحديد 

القانو2. من  الخامس عشر  الفصل 

بتنفيذه. الصاد5  .6 .(7 5قم.
 (.(9.((6 5قم. . الشريف. الظهير 
(440 الحجة. ذي  .7 في.  الصاد5 
املتعلق. .،(20(9 أغسطس. .9(
بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.
أشهر. .(6( محدد في ستة. الساللية،.
ابتداء.من.1).ما15. 202.تا5يخ نشر.

هذا اإلعال2 بالجريدة الرسمية.

كما أ2 التعرضات ال تسجل إال.

لقيادة كرامة. املحلية  السلطة  أمام 

وذلك إلى غاية.)).سبتمبر. 202.

ويجب على كل متعرض أ2 يضع.

ميدلت. العقا5ية  املحافظة  لدى 

تعرضه. به  يعضد  للتحفيظ  مطلشا 

وذلك قشل.0).ديسمبر. 202.

72

وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 177

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«امتزاز5ت».العائد للجماعات.

قد. تكندوزت»،. «قصر  الساللية.

تم وضعه بمقر قيادة أموكر بإقليم.

العقا5ية. باملحافظة  وكذا  ميدلت،.

يعنيه. لكل من  يمكن  ميدلت حيث 

األمر اإلطالع عليه.

 وأ2 آجال التعرض على هذا التحديد

اإلدا5ي كما ينص على ذلك الفصل.

 الخامس عشر من القانو2 5قم.7). 6

الشريف الظهير  بتنفيذه   الصاد5 

ذي. .7 في. الصاد5  .(.(9.((6 5قم.

 (20(9 أغسطس. .9(  (440 الحجة.

أل5ا�سي. اإلدا5ي  بالتحديد  املتعلق 

 الجماعات الساللية املحددة في ستة

)6).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرضات. هذه  أ2  كما 

املحلية. السلطة  أمام  إال  التسجل 

غاية إلى  وذلك  أموكر  .  لقيادة.

 )).سبتمبر. 202.

ويجب على كل متعرض أ2 يضع.

لدى املحافظة العقا5ية بسوق أل5بعاء.

به. يعضد  للتحفيظ  مطلشا  الغرب 

تعرضه وذلك قشل.0).ديسمبر. 202.

73

وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 991

املرجع : املرسوم عدد : 82 .)2.2 

بتا5يخ فاتح يونيو )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«الونا2».الذي تم تحديده في.

«الونا2»،. اسم الجماعات الساللية.

سكتانة. قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة. وكذا  تا5ودانت،. بإقليم 

على األمالك العقا5ية ومصلحة املسح.

العقا5ي تا5ودانت،.حيث يمكن لكل.

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة. مقتضيات  إلى  واستنادا 

6 .(7 5قم. القانو2  من  .(0 

املشا5 إليه أعاله يجب على كل متعرض.

أ2 يودع لدى املحافظة على األمالك.

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 996

املرجع : املرسوم عدد :  8 .)2.2 

بتا5يخ فاتح يونيو )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

تم. الذي  اسراغ». «ملك  املدعو.

تحديده في اسم الجماعات الساللية.

قد تم وضعه بمقر قيادة. «اسراغ»،.

وكذا. تا5ودانت،. بإقليم  سكتانة 

العقا5ية. األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقا5ي تا5ودانت،.

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة.0)  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه. املشا5  .6 .(7 من القانو2 5قم.

أ2. متعرض  كل  على  يجب  أعاله 

األمالك. على  املحافظة  لدى  يودع 

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

إعال2

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 997

املرجع : املرسوم عدد : 86 .)2.2 

بتا5يخ فاتح يونيو )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«ايت فنز5».الذي تم تحديده.

«ايت. الساللية. الجماعات  اسم  في 

قيادة. بمقر  وضعه  تم  قد  فنز5»،.

وكذا. تا5ودانت،. بإقليم  سكتانة 

العقا5ية. األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقا5ي تا5ودانت،.

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة. مقتضيات  إلى  واستنادا 

6 .(7 5قم. القانو2  من  .(0 

املشا5 إليه أعاله يجب على كل متعرض.

أ2 يودع لدى املحافظة على األمالك.

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

إعال2

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم )00)

املرجع : املرسوم عدد : 87 .)2.2 

بتا5يخ فاتح يونيو )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

املدعو.«انتاو2».الذي تم تحديده في.

«انتاو2»،. اسم الجماعات الساللية.

سكتانة. قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة. وكذا  تا5ودانت،. بإقليم 

على األمالك العقا5ية ومصلحة املسح.

العقا5ي تا5ودانت،.حيث يمكن لكل.

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة. مقتضيات  إلى  واستنادا 

6 .(7 5قم. القانو2  من  .(0 

املشا5 إليه أعاله يجب على كل متعرض.

أ2 يودع لدى املحافظة على األمالك.

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

إعال2

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 002)

املرجع : املرسوم عدد : )8 .)2.2 

بتا5يخ فاتح يونيو )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

الذي تم تحديده. «اماديد2». املدعو.

الساللية. الجماعات  اسم  في 

«اماديد2»،.قد تم وضعه بمقر قيادة.

وكذا. تا5ودانت،. بإقليم  سكتانة 

العقا5ية. األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقا5ي تا5ودانت،.

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة. مقتضيات  إلى  واستنادا 

6 .(7 5قم. القانو2  من  .(0 

املشا5 إليه أعاله يجب على كل متعرض.

أ2 يودع لدى املحافظة على األمالك.

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 

78
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

إعال2

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 041)

املرجع : املرسوم عدد : 979.)2.2 

بتا5يخ 0  ديسمبر )202

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

الذي تم تحديده. .«( «اكرو5. املدعو.

«ايت. الساللية. الجماعات  اسم  في 

بمقر. وضعه  تم  قد  الكريم»،. عشد 

وكذا. خنيفرة،. إقليم  القشاب  قيادة 

العقا5ية. األمالك  على  باملحافظة 

خنيفرة،. العقا5ي  املسح  ومصلحة 

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  سكتانة،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة.0)  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه. املشا5  .6 .(7 من القانو2 5قم.

أ2. متعرض  كل  على  يجب  أعاله 

األمالك. على  املحافظة  لدى  يودع 

للتحفيظ. مطلشا  تا5ودانت  العقا5ية 

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وزا5ة الداخلية
مديرية الشؤو2 القروية

إعال2

املوضوع : التحديد اإلدا5ي 5قم 068)

املرجع : املرسوم عدد : 79).2.22 

بتا5يخ 8) ما15 2022

إ2 محضر تحديد العقا5 الجماعي.

و.2». .( «أكدال نكروز قطعة. املدعو.

الذي تم تحديده في إسم الجماعات.

تم. قد  أكروز»،. «قصر  الساللية.

إقليم. ملعب  قيادة  بمقر  وضعه 

الرشيدية،.وكذا باملحافظة العقا5ية.

ومصلحة املسح العقا5ية الرشيدية،.

األمر. يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

املادة.9  ملقتضيات  واستنادا 

املتعلق. .6 .(7 5قم. القانو2  من 

بالتحديد اإلدا5ي أل5ا�سي الجماعات.

على. التعرض  أجل  فإ2  الساللية 

 هذا التحديد اإلدا5ي محدد في ثالثة

) ).أشهر ابتداء.من.1).ما15. 202 

بالجريدة. اإلعاله  هذا  نشر  تا5يخ 

الرسمية.

التعرض. أ2  إلى  اإلشا5ة  وتجد5 

على التحديد اإلدا5ي يجب تقديمه.

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية.

غاية. )  إلى  وذلك  ملعب،. قيادة 

يونيو. 202.

املادة.0)  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه. املشا5  .6 .(7 من القانو2 5قم.

أ2. متعرض  كل  على  يجب  أعاله 

األمالك. على  املحافظة  لدى  يودع 

العقا5ية الرشيدية مطلشا للتحفيظ.

ثالثة داخل  وذلك  تعرضه،.  لتأكيد 

تقديم. أجل  انصرام  بعد  أشهر  .( (

سبتمبر. .(( قشل. أي  التعرضات 

.202 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

 202 . )2.فبراير. 210/ 202.بتا5يخ.

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

عدد. املخزني  امللك  وليلي  أنقاض 

عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  إ  169م 

بالجماعة. املتواجد  .،01/((44  

إقليم. دائرة ز5هو2،. وليلي،. الترابية 

ما15. من تا5يخ. ). ابتداء. مكنا1،.

ما15. 202  .28 غاية. إلى  .202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل أغراض تزويد املرافق الصحية.

محافظة. )ة). السيد. لفائدة  باملاء.

موقع وليلي األثري في شخص ممثلها.

القانوني.

4

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /2(8

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

5ياض ويسال02.2.الشطر ب ويسال2،.

املهاية. الترابية  بالجماعة  املتواجد 

قيادة املهاية عمالة أو إقليم مكنا1،.

من تا5يخ. )  ابتداء. إقليم مكنا1،.

ما15. .20 غاية. إلى  ما15. 202.

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 (.68 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

بنصالح. )ة). السيدة. لفائدة  هكتا5 

لشطاقة التعريف. )ة). اد5يس الحامل.

.D9476 .الوطنية

5

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .2022/(96

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

مصادق. شراكة  عقد  ذي  مكروت 

عليه بتا5يخ.2022/))/28،.املتواجد.

بالجماعة الترابية واد افرا2 قيادة واد.

ابتداء. افرا2 عمالة أو إقليم افرا2،.

غاية. إلى  ما15. 202. .6 تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

وجلب. بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

كنا2. )ة). السيدة. لفائدة  هكتا5  .(

لشطاقة. )ة). الحامل. الرحما2  عشد 

.DA77(87.التعريف الوطنية

6

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /201

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

ايشو مالل ذي الرسم العقا5ي عدد.

بالجماعة. املتواجد  .،67/2097(

الترابية ايت اوخلفن،.دائرة أكو5اي،.

تا5يخ. من  ابتداء. الحاجب،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .( 

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

منه،. الترخيص بحفر بئر وجلب املاء.

 2.9929 مساحة. سقي  أجل  من 

امزما5. )ة). هكتا5ات لفائدة السيدة.

التعريف. لشطاقة  )ة). الحامل. عمر 

.D 7 062.الوطنية

7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .2022/(70

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

الحكمة.)26.ذي الرسم العقا5ي عدد.

بالجماعة. املتواجد  .،01/(48190

اإلدا5ية. امللحقة  مكنا1،. الترابية 

ابتداء. إقليم مكنا1،. أو  عمالة  .(0

إلى غاية. ما15. 202. من تا5يخ. ).

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

حديقة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

لفائدة. هكتا5  .0.02 مساحتها. املنزل 

الحامل)ة) خالد  عشدو2   السيد)ة).

الوطنية. التعريف  لشطاقة 

.D70429(

8

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /2( 

الذي سيجرى على العقا5 املسمى طلع.

اضرضو5 ذي عقد مقاسمة ض بعدد.

بالجماعة. . املتواجد. .(29 0 )ص.

أكو5اي،. دائرة  يعزم،. ايت  الترابية 

من تا5يخ. )  إقليم الحاجب ابتداء.

ما15. .20 غاية. إلى  ما15. 202.

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

منه،. الترخيص بحفر بئر وجلب املاء.

 0.(916 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتا5 لفائدة السيد.)ة).ويدير مليكة.

الحامل.)ة).لشطاقة التعريف الوطنية.

.A19269(

9

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. .(7 بتا5يخ. .2022/(76

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

الدولة موضوع الرسم. املسمى ملك 

ذي. .،(666 ك. عدد  العقا5ي 

مستخلص محضر السمسرة املحر5.

جد. ملتوا ا ،202( /(2 5يخ 0/ بتا

بو5زوين،. آيت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،. إقليم  الحاجب،. دائرة 

إلى. ما15. 202. .6 من تا5يخ. ابتداء.

علني. بحث  ما15. 202. غاية. 2.

بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

السيدة. لفائدة  هكتا5ات  .1 مساحة.

لشطاقة. )ة). عربة محمد الحامل. )ة).

.GN(4949 .التعريف الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

 2022/6067.بتا5يخ.7).فبراير. 202

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  .2 بلكزيز.

بالجماعة. املتواجد  .،67/1977

الترابية إقدا5،.دائرة الحاجب،.إقليم.

ما15. .6 من تا5يخ. ابتداء. الحاجب،.

ما15. 202  غاية. ). إلى  .202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

بإنجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

لفائدة. هكتا5ات  .1 مساحة. سقي 

السيدة.)ة).مفيدة الشيطا5 ومن معها.

الحامل.)ة).لشطاقة التعريف الوطنية.

.D821172

11

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202 .(4 بتا5يخ. .2022/(67 

املسمى.. العقا5  على  سيجرى  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  العرايشية 

بالجماعة. املتواجد  .،K/76( .عدد

اإلدا5ية. امللحقة  مكنا1،. الترابية 

ابتداء. إقليم مكنا1،. أو  عمالة  .(0

غاية. إلى  ما15. 202. .6 تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

حديقة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

املنزل مساحتها.2 0.02.هكتا5 لفائدة.

موالي. علوي  الحسني  )ة). السيدة.

لشطاقة التعريف. )ة). اد5يس الحامل.

.UC 000(.الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202 .2( بتا5يخ. .202 /( 2 

املسمى.. العقا5  على  سيجرى  الذي 

الرسم. موضوع  .(268 ابراهيم. ايت 

العقا5ي عدد.  48)/67.عقد كراء.

.،2022/((/ 0 بتا5يخ. .60( 5قم.

بطيط،. الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة عي2 تاوجدات،.إقليم الحاجب،.

إلى. ابتداء.من تا5يخ. ).ما15. 202.

بحث علني في. ما15. 202. .20 غاية.

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب.

من أجل سقي من. منه،. وجلب املاء.

أجل االستعمال املنزلي وا5واء.املاشية.

هكتا5ات. .4.6184 مساحة. وسقي 

خليفة. ايت  )ة). السيدة. لفائدة 

لشطاقة التعريف. )ة). لحسن الحامل.

.UC49087.الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. .202 /(7( 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  . 1 اسماعيلية.

627)01/9.املتواجد بالجماعة. عدد.

اإلدا5ية. امللحقة  مكنا1،. الترابية 

ابتداء. إقليم مكنا1،. أو  عمالة  .(8

إلى غاية. ما15. 202. .(0 من تا5يخ.

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .(6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

حديقة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

املنزل مساحتها.0.0280.هكتا5 لفائدة.

السيد محمد حسام توفيق والسيدة.

لشطاقة. الحامل  الغنيمي  ايما2 

و5قم. .S127119 الوطنية. التعريف 

.D1662(9

14

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /(4 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  .( أغشوي.

بالجماعة. املتواجد  عدد. 94)/19.

الترابية آيت نعما2،.دائرة الحاجب،.

تا5يخ من  ابتداء. الحاجب   إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .( 

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

منه،. الترخيص بحفر بئر وجلب املاء.

هكتا5ات. .4 أجل سقي مساحة. من 

لفائدة السيد العادلي عشد اللطيف.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C440(9 

15
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /(9 

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

ض. شراء. عقد  ذي  ملقرطة  حروش 

10.املتواجد بالجماعة. 41.ص. بعدد.

الترابية ايت بويحيى الحجامة،.دائرة.

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

غاية. إلى  تا5يخ. ).ما15. 202. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

 ( من أجل سقي مساحة. منه،. املاء.

هكتا5ا لفائدة السيد مر�سي محمد..

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.A29(281

16

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /(7 

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  املهدي 

بالجماعة. املتواجد  .(6/16(89

الترابية ايت بويحيى الحجامة،.دائرة.

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

غاية. إلى  تا5يخ. ).ما15. 202. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

0.91.هكتا5ا لفائدة السيد العجوطي.

التعريف. لشطاقة  الحامل  خالد 

.XA10984.الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .2022/(74

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  .( الحما. فدا2 

عدد.   20/)8.املتواجد بالجماعة.

الترابية عي2 الجوهرة،.دائرة تيفلت،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية.  ).ما15. 202.

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،.من أجل سقي مساحة.).هكتا5ا.

املجيد. عشد  ملهة  السيد  لفائدة 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.XA27076

18

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .2022/(71

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

شراء. عقد  ذي  عريف  اوبو  امازير 

املتواجد. .216 ص. .(19 بعدد. ض 

دائرة. الحمام،. الترابية  بالجماعة 

ابتداء. خنيفرة،. إقليم  أكلمو1،.

غاية. إلى  تا5يخ. ).ما15. 202. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

من أجل سقي مساحة.   منه،. املاء.

عشد. اعويش  السيد  لفائدة  هكتا5ا 

التعريف. لشطاقة  الحامل  العزيز 

.UC(10((.الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. .2( بتا5يخ. .202 /(79

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

موجب. ذي  لهميل  فدا2  املسمى 

املتواجد. .  1 ص. .  7 تصرف ض.

دائرة. يدين،. ايت  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،. إقليم  الخميسات،.

إلى. ابتداء.من تا5يخ. ).ما15. 202.

بحث علني في. ما15. 202. .20 غاية.

بئر. بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ2 

وجلب املاء.منه،.من أجل االستعمال.

املاشية وسقي مساحة. املنزلي وا5واء.

محمد. السيد  لفائدة  هكتا5ا  .0.78

الفقير. دنيا  والسيدة  الوزاني 

الحاملي2 لشطاقتي التعريف الوطنية.

.AE( 004 .و.X270 40

20

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .202 /(82

الذي سيجرى على العقا5 املسمى 5ا1.

 4 8 القريقيرة ذي ملكية ض بعدد.

املتواجد بالجماعة الترابية. .4 2 ص.

تيفلت،. دائرة  الرزاق،. عشد  سيدي 

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية.  ).ما15. 202.

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

 (.6720 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد بنعثما2 احمد.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X9080(

21

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .2022/(18

الذي سيجرى على العقا5ين املسمي2.

ذي. الديشة  وفدا2  الديشة  فدا2 

الرسمي2 العقا5يي2 عدد.266)6/2) 

املتواجد بالجماعة. .8(/2981 وعدد.

الحجامة،. بويحيى  أيت  الترابية 

الخميسات،. إقليم  تيفلت،. دائرة 

إلى. ابتداء.من تا5يخ. ).ما15. 202.

بحث علني في. ما15. 202. .20 غاية.

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب.

العقا5ي. الرسم  ذي  املسمى  بالعقا5 

عدد.6)/266)2.وجلب املاء.منه من.

هكتا5ا لفائدة. .1 أجل سقي مساحة.

السيد بيشا الجياللي الحامل لشطاقة.

.A214(28.التعريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. .202 /94

الذي سيجرى على العقا5ات املسماة.

واما2. افرا2  واما2  ايفرا2  اما2 

وابراض. مقاسمة  عقد  ذي  ايفرا2 

املتواجدة. .469 ص. بعدد.  )).

دائرة. الحمام،. الترابية  بالجماعة 

ابتداء. خنيفرة،. إقليم  أكلمو1،.

غاية. إلى  6.ما15. 202. تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

وجلب. بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

090). .هكتا5ا لفائدة السيد عا�سي.

التعريف. لشطاقة  الحامل  الحسن 

.D6  29.الوطنية

23
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. .202 /91 

الذي سيجري على العقا5ات املسماة.

تعوين موليلي وتن وقدا5 وبوعزى بن.

لحسن وحدو وفدا2 علي نبري ذات.

وعدد. .692 بعدد. ض  شراء. عقود 

  11 ص. .1 1 وعدد. .4(8 ص. . 9

املتواجدة بالجماعة الترابية الحمام،.

دائرة أكلمو1،.إقليم خنيفرة،.ابتداء.

غاية. إلى  ما15. 202. .6 تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

وجلب. بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

4,9074.هكتا5ا لفائدة السيد موالي.

لشطاقة. الحامل  حافظي  الحسن 

.D(00427.التعريف الوطنية

24

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. .202 /(0  

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

بئر اغيول ذي الرسم العقا5ي عدد.

بالجماعة. املتواجد  .(6/ 12(0

تيفلت،. دائرة  الطلشة  مقام  الترابية 

إقليم الخميسات،.ابتداء.من تا5يخ.6 

ما15. 202.إلى غاية. ).ما15. 202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا5ا لفائدة. .1 أجل سقي مساحة.

السيد خزاني محمد الحامل لشطاقة.

.FA 19690.التعريف الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(4 بتا5يخ. .202 /226 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  الرا1  حمرة 

املتواجد بالجماعات. .8(/6212 5قم.

الترابية ايت بويحيى الحجامة،.دائرة.

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

غاية. إلى  ما15. 202. .6 تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

0126, .هكتا5ا لفائدة السيد ملقدمي.

التعريف. لشطاقة  الحامل  الحاج 

.XA27018.الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .24 بتا5يخ. .202 /221 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  . هاشمي.

778)/6).املتواجد بالجماعة الترابية.

الخميسات،. باشوية  الخميسات،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات  إقليم 

إلى غاية بحث علني. ما15. 202. .6

في شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز بئر.

وجلب املاء.منه،.من أجل االستعمال.

املنزلي لفائدة السيد اليوسفي أحمد.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X((81 7

27

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /(40 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  تو5يشلت 

بالجماعة. املتواجد  .74/( 81

ابتداء. بوملا2،. دائرة  كيكو،. الترابية 

غاية. إلى  ما15. 202. .7 تا5يخ. من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

كدو. . هكتا5ا لفائدة السيد. .0,4 76

التعريف. لشطاقة  الحامل  ميمو2 

.CB4971.الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /( 7 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

تغزوت ايدال2 ذي شهادة االستغالل.

الترابية. بالجماعة  املتواجد  .69 5قم.

مرموشة،. ايموزا5  دائرة  املا2،. آيت 

إقليم بوملا2،.ابتداء.من تا5يخ.7.ما15.

 202.إلى غاية. ).ما15. 202.بحث.

بإنجاز. الترخيص  مشروع  في  علني 

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

مساحة.1,).هكتا5 لفائدة السيد ايت.

لشطاقة. الحامل  الحسي2  بلحسن 

,C87808.التعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /( 4

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

بويغال2 ذي شهادة االستغالل عدد.

الترابية ايت. املتواجد بالجماعة  .70

إقليم. دائرة ايموزا5 مرموشة،. املا2،.

7.ما15. تا5يخ. من  ابتداء. بوملا2،.

ما15. 202  غاية. ). إلى  .202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

بإنجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

املاشية. وا5واء. املنزلي  االستعمال 

وسقي مساحة.2))9. .هكتا5ا لفائدة.

السيد اوبعزوز خالد الحامل لشطاقة.

.CB(  701.التعريف الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /( 1

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

االستغالل. شهادتي  ذي  ايدال2 

بالجماعة. املتواجد  و. 1. .12 5قم.

ايموزا5. دائرة  املا2،. آيت  الترابية 

من. ابتداء. بوملا2،. إقليم  مرموشة،.

غاية. )  إلى  7.ما15. 202. تا5يخ.

شأ2. في  علني  بحث  ما15. 202.

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

الحمامي. السيد  لفائدة  هكتا5ات  .4

التعريف. لشطاقة  الحامل  سعيد 

.WA(2 22(.الوطنية

31
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 
2022/6012.بتا5يخ.6).فبراير. 202 
املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 
ض. ملكية  عقد  ذي  بو5مانة  كاف 
بعدد.81.ص.81.ذي اتفاقية شراكة.
للبهاليل. الحضرية  الجماعة  بي2 
والشؤو2 اإلسالمية. األوقاف  ووزا5ة 
ممثلها. في شخص  الرحمة  وجمعية 
 .20(2 ماي. .(0 بتا5يخ. القانوني 
املتواجد بالجماعة الترابية البهاليل،.
صفرو،. إقليم  البهاليل،. باشوية 
إلى. ما15. 202. .7 من تا5يخ. ابتداء.
بحث علني في. ما15. 202. غاية. ).
شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب.
تزويد. أجل  من  منه،. املاء. وجلب 
وسقي مساحة. مرافق املسجد باملاء.
جمعية. السيد  لفائدة  هكتا5ا  .0.08
الرحمة لشناء.مسجد كاف بو5مانةفي.

شخص ممثلها القانوني.
32

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 
فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /((9
الذي سيجرى على العقا5ين املسميي2.
بالد بوحساين.2.ذي الرسم العقا5ي.
خديجة. وبالد  .F/(4844 عدد.
عدد. العقا5ي  الرسم  ذي  .( الحاج.
بالجماعة. املتواجدين  .،F/(417(
دائرة. لجروف،. السشع  ايت  الترابية 
ابتداء. إقليم صفرو،. ايموزا5 كند5،.
غاية. إلى  7.ما15. 202. تا5يخ. من 
ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.
مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.
السيد. لفائدة  هكتا5ا  .0.8764
مجدوبي عشد الفتاح الحامل لشطاقة.

.C9279.التعريف الوطنية
33

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. . بموجب قرا5 أصد5ه مدير.

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي   الحوض 

فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .2022/((7

املسمى. العقا5  على  سيجرى  الذي 

اتفاقية. موضوع  والعشا5ية  اششيب 

عقد. ذي  .06/202( عدد. الشراكة 

املتواجد. .42( عدد. حيازة  ثشوت 

دائرة. بالجماعة الترابية بني فغلوم،.

ابتداء. شفشاو2،. إقليم  تازة،. باب 

غاية. إلى  7).ما15. 202. تا5يخ. من 

في. علني  بحث  ما15. 202. .27

بئر. بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ2 

تزويد. أجل  من  منه،. املاء. وجلب 

لفائدة تعاونية. أفراد التعاونية باملاء.

العشا5ية في شخص ممثلها القانوني.

34

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير. .(6 بتا5يخ. ح.ج.  )/ 202.

العقا5. على  سيجري  الذي  .202 

شراء. عقد  ذي  الرحشة  املسمى 

 211 صحيفة. . 22 بعدد. ضمن 

املتواجد بالجماعة الترابية تازوطة،.

ابتداء. إقليم صفرو،. دائرة صفرو،.

غاية إلى  ما15. 202. .7 تا5يخ.  من 

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .( 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

7 0,99.هكتا5ا لفائدة السيد بوشتى.

التعريف. لشطاقة  الحامل  مو5اد 

.CB27(066.الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 
فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /(2(
الذي سيجري على العقا5ات املسماة.
ضمن. الشراء. زكاغ ذي عقود  اكنيا 
وعدد. 6   . 89 وعدد. .2(1 بعدد.
ذي. تحمريت  وفدا2  .  0 وعدد.
وعدد. .(0( عقود شراء.ضمن بعدد.
ذي. زكاع  واوني  .((86 وعدد. .71
وعدد. . 09 عقدي شرا ضمن بعدد.
  20 وفدا2 االحمر ضمن بعدد. .41
العقا5ي. الرسم  وملك بوسراف ذي 
عقد. ذي  وتكلمات  .4(/7648 5قم.
عشد. وايت  .(98 بعدد. ضمن  شراء.
عدد. ضمن  شراء. عقد  ذي  السالم 
الترابية. بالجماعة  املتواجد  .4 9
إقليم. دائرة صفرو،. اقو5ا5،. اغشالو 
ما15. .7 تا5يخ. من  ابتداء. صفرو،.
ما15. 202  غاية. ). إلى  .202 
بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.
بإنجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.
سقي مساحة.1.هكتا5ا لفائدة السيد.
لشطاقة. الحامل  محمد  بوسراف 

.C(149((.التعريف الوطنية
36

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 
فبراير. 202  .(6 بتا5يخ. .202 /(69
املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 
الشحيرة الكشيرة ذي عقد ملكية ضمن.
بعدد.21).املتواجد بالجماعة الترابية.
بني فتح،.دائرة تايناست،.إقليم تازة،.
إلى. ما15. 202. .6 من تا5يخ. ابتداء.
علني. بحث  ما15. 202. غاية. ).
بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 
من أجل سقي. منه،. بئر وجلب املاء.
لفائدة. هكتا5ات  مساحة. 40 ,).
العلمي. السالم  عشد  سيدي  السيد 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.Z 000( 
37

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(7 بتا5يخ. .202 /20 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

مطلب. موضوع  .2 واملانة. .( املانة.

عقد. ذي  . 7/1067 5قم. التحفيظ 

كرا1 لالستغالل الفالحي حر5 بتا5يخ.

املتواجد بالجماعة. .2022 يوليو. .27

دائرة تاونات،. الترابية عي2 مديونة،.

تا5يخ من  ابتداء. تاونات،.  إقليم 

ما15. غاية. ). إلى  ما15. 202. .6

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

الشوششتي. السيد  لفائدة  هكتا5ات 

التعريف. لشطاقة  الحامل  محمد 

.C7(8912.الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(7 بتا5يخ. .202 /202

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

امللكية. شهادة  ذي  الشا5ف  ملك 

املتواجد بالجماعة. .2(/4849( 5قم.

الترابية مكناسة الغربية،.دائرة تازة،.

6.ما15. ابتداء.من تا5يخ. إقليم تازة،.

ما15. 202  غاية. ). إلى  .202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة. 861, .هكتا5ات.

لفائدة السيد الشا5ف حميد الحامل.

.Z87729.لشطاقة التعريف الوطنية

39
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. .202 /20(

الذي سيجري على العقا5 املسمى عي2.

الكرمو1 ذي عقد ملكية ضمن بعدد.

 44.املتواجد بالجماعة الترابية ايت.

إقليم تازة،. دائرة تاهلة،. سغروشن،.

إلى. 0).ما15. 202. ابتداء.من تا5يخ.

بحث علني في. ما15. 202. .(6 غاية.

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب.

وجلب املاء.منه،.من أجل االستعمال.

املاشية وسقي مساحة. املنزلي وإ5واء.

عطاف. السيد  لفائدة  هكتا5ات  .1

التعريف. لشطاقة  الحامل  محمد 

.C(11722.الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير. .22 بتا5يخ. .202 /(87 ح.ج.

العقا5. على  سيجري  الذي  .202 

بن. احمد  سيدي  شعشة  املسمى 

ص. .89 بعدد. ا5اثة ض  التهامي ذي 

 89 بعدد. ض  ملكية  موضوع  .89

سيدي. الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم. تيفلت،. دائرة  الرزاق،. عشد 

 (4 تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،.

ما15. .20 غاية. إلى  ما15. 202.

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

   ,  41 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد مركو1 لحسن.

التعريف. لشطاقة  الحامل  معه  ومن 

.XA147(.الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير. .22 بتا5يخ. .202 /(94 ح.ج.

العقا5ين. على  الذي سيجري  .202 

 0( املسميي2 فدا2 العوينة القطعة.

وفدا2 املقيس ذي قسمة ض بعدد.

الترابية. بالجماعة  املتواجدين  .(90

تيفلت،. دائرة  الرزاق،. عشد  سيدي 

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

   ,6027 مساحة. سقي  أجل  من 

بنعاشير. السيد  لفائدة  هكتا5ا 

التعريف. لشطاقة  الحامل  مركو1 

.XA9811.الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(4 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  بوعشدلي 

بالجماعة. املتواجد  .(6/10792

دائرة. الرزاق،. عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

إلى غاية. ما15. 202. .(4 من تا5يخ.

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

2,1017.هكتا5ا لفائدة السيد الزاوي.

التعريف. لشطاقة  الحامل  سعيد 

.XA(10 1.الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(9( 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

فدا2 بو5كا5 ذي عقد شراء.ض بعدد.

بالجماعة. املتواجد  .204 ص. .((7

دائرة. الترابية سيدي عالل املصد5،.

الخميسات،. إقليم  الخميسات،.

إلى. 4).ما15. 202. ابتداء.من تا5يخ.

علني. بحث  ما15. 202. .20 غاية.

بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 

من أجل سقي. منه،. بئر وجلب املاء.

هكتا5ا لفائدة السيد. .0,10 مساحة.

لشطاقة. الحامل  هللا  عشد  اوي�سي 

.X(  477.التعريف الوطنية

44

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(90 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

فدا2 واد بوسوا حق ذي ملكية ض.

املتواجد بالجماعة. .19 17.ص. بعدد.

دائرة. الرزاق،. عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

إلى غاية. ما15. 202. .(4 من تا5يخ.

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

وجلب. بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

هكتا5ا لفائدة السيد اعقيقب. .(,19

لشطاقة. الحامل  معه  ومن  حكيم 

.XA71441.التعريف الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(89 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

عقد. ذي  مو�سى  عي2  5ا1  فدا2 

ص. 4)  .((4 بعدد. ض  شراء.

سيدي. الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الخميسات،. دائرة  املصد5،. عالل 

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

 0,8210 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد بنعاشير الشرقي.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X(198(6

46

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(88 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  السما  ظهر 

بالجماعة. املتواجد  .8(/(1(78 5قم.

دائرة تيفلت،. الترابية عي2 الجوهرة،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،.من أجل سقي مساحة.7689,) 

ميك. كرواش  السيد  لفائدة  هكتا5ا 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.A24618 

47
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(86 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  لودي  فدا2 

بالجماعة. املتواجد  .8(/(6041 5قم.

دائرة تيفلت،. الترابية عي2 الجوهرة،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

هكتا5ا. .4,70 من أجل سقي مساحة.

لفائدة السيد الكش بنعي�سى الحامل.

.X28890.لشطاقة التعريف الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(6( 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

احروش املعازيز ذي الرسم العقا5ي.

بالجماعة. املتواجد  .(6/11110 5قم.

دائرة. الترابية ايت بويحيى الحجامة،.

ابتداء. الخميسات،. إقليم  تيفلت،.

إلى غاية. ما15. 202. .(4 من تا5يخ.

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

8 ,0.هكتا5ا لفائدة السيد منصو5ي.

التعريف. لشطاقة  الحامل  فاطمة 

.A 62208.الوطنية

49

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(60 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  الطويلعة 

بالجماعة. املتواجد  .(6/7(  9

دائرة. الغندو5،. سيدي  الترابية 

الخميسات،. إقليم  الخميسات،.

إلى. 4).ما15. 202. ابتداء.من تا5يخ.

علني. بحث  ما15. 202. .20 غاية.

بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 

من أجل سقي. منه،. بئر وجلب املاء.

السيد. لفائدة  هكتا5ا  .2 مساحة.

ازما5 أحمد الحامل لشطاقة التعريف.

.Z274170.الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(16 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

فدا2 حمزة ذي الرسم العقا5ي 5قم.

6096/)8.املتواجد بالجماعة الترابية.

تيفلت،. دائرة  الرزاق،. عشد  سيدي 

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء.منه،.

 (,8461 مساحة. سقي  أجل  من 

هكتا5ا لفائدة السيد لغرامي محمد.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X((0180
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /(17 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  تغزوت  فدا2 

بالجماعة. املتواجد  .(6/62709 5قم.

دائرة. الترابية سيدي عالل املصد5،.

الخميسات،. إقليم  الخميسات،.

إلى. 4).ما15. 202. ابتداء.من تا5يخ.

بحث علني في. ما15. 202. .20 غاية.

بئر. بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ2 

وجلب املاء.منه،.من أجل االستعمال.

املاشية وسقي مساحة. املنزلي وإ5واء.

1),0.هكتا5ا لفائدة السيد الخطابي.

نو5 الدين الحامل لشطاقة التعريف.

.X  0461.الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

 2022 فبراير. .22 بتا5يخ. .202 /(19 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  الرمل 

بالجماعة. املتواجد  .8(/(  07

دائرة تيفلت،. الترابية عي2 الجوهرة،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 (,10 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

هكتا5ا لفائدة السيدة ايت السو�سي.

لشطاقة. الحاملة  الزهراء،. فاطمة 

.AD(12181.التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

 6008/ 202.بتا5يخ.22.فبراير. 202 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  بوهيوف 

بالجماعة. املتواجد  .8(/(0  7

دائرة تيفلت،. الترابية عي2 الجوهرة،.

تا5يخ. من  ابتداء. الخميسات،. إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .(4

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 (,10 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

هكتا5ا لفائدة السيد امحمد ناصر،.

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.XA 7622
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

 404)/2022.بتا5يخ.22.فبراير. 202 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

ديو5ي موضوع الرسم العقا5ي 5قم.

19/6472.ذي عقد إ5اثة وفريضة ض.

املتواجد بالجماعة. .17 7 .ص. بعدد.

باشوية عي2. الترابية عي2 تاوجدات،.

ابتداء. الحاجب،. إقليم  تاوجدات،.

إلى غاية. ما15. 202. من تا5يخ. ).

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

 1 من أجل سقي مساحة. منه،. املاء.

هكتا5ات لفائدة السيد سراج اندل�سي.

لشطاقة. الحامل  معه،. ومن  خالد 

.C106166.التعريف الوطنية

55
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .2( بتا5يخ. .2022/241 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  .61 اقدا25.

بالجماعة. املتواجد  .19/(4976 5قم.

الترابية إقدا5،.دائرة الحاجب،.إقليم.

الحاجب،.ابتداء.من تا5يخ. ).ما15.

 202.إلى غاية.20.ما15. 202.بحث.

الترخيص. مشروع  شأ2  في  علني 

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة.2,1020.هكتا5ات.

سعيد،. بوستيك  السيد  لفائدة 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GN(10  

56

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202(/14 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

موزكر. أمالك  املسمى  الدولة  ملك 

 K/272 العقا5ي. الرسم  موضوع 

ذي اتفاقية شراكة مع الدولة عدد.

الترابية. بالجماعة  املتواجد  .( 001

إقليم. أكو5اي،. دائرة  يعزم،. ايت 

الحاجب،.ابتداء.من تا5يخ. ).ما15.

 202.إلى غاية.20.ما15. 202.بحث.

الترخيص. مشروع  شأ2  في  علني 

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة.1.هكتا5ات لفائدة.

شركة.STE YAHYA AGRI.في شخص.

ممثلها القانوني.

57

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /( ( 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  .(-( الراجي.

بالجماعة. املتواجد  .1/(7 0(4 5قم.

الترابية املهاية،.دائرة أحواز مكنا1،.

تا5يخ. من  ابتداء. مكنا1،.  إقليم 

ما15. .20 إلى غاية. ما15. 202. .( 

مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 

املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2 مساحة. سقي  أجل  من  منه،.

املرابط. السيدة  لفائدة  هكتا5ات 

التعريف. لشطاقة  الحامل  شادية،.

.R(2 847.الوطنية

58

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .20 بتا5يخ. .2022/(62 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  .146 اليم.

بالجماعة. املتواجد  . .01/9014(

الترابية مكنا1،.امللحقة اإلدا5ية.))،.

 (0 من تا5يخ. ابتداء. إقليم مكنا1،.

ما15. 202.إلى غاية.6).ما15. 202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

من أجل. منه،. بحفر بئر وجلب املاء.

سقي حديقة املنزل مساحتها.4)0,04 

هكتا5 لفائدة السيد قما5 السرغيني.

لشطاقة. الحامل  بوملحة،. وحسن 

و5قم. .D 2 810 التعريف الوطنية.

.M(88(7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .202 /84 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

5قم. العقا5ي  الرسم  ذي  .( مجو5و.

1/64488.املتواجد بالجماعة الترابية.

إقليم. دائرة عي2 تاوجدات،. لقصير،.

الحاجب،.ابتداء.من تا5يخ. ).ما15.

 202.إلى غاية.20.ما15. 202.بحث.

الترخيص. مشروع  شأ2  في  علني 

من أجل. منه،. بحفر بئر وجلب املاء.

 1 مساحة. وسقي  املنزلي  االستعمال 

الطلحاوي،. السيد  لفائدة  هكتا5ات 

الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.DJ 778

60

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني

وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .22 بتا5يخ. .2022/(77 

املسمى. العقا5  على  سيجري  الذي 

العقا5ي. الرسم  ذي  اسماعيل 

بالجماعة. املتواجد  .67/62(1 5قم.

الترابية إقدا5،.دائرة الحاجب،.إقليم.

الحاجب،.ابتداء.من تا5يخ. ).ما15.

 202.إلى غاية.20.ما15. 202.بحث.

الترخيص. مشروع  شأ2  في  علني 

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة.1.هكتا5ات لفائدة.

الحامل. اسماعيل،. احشابو  السيد 

.D(2 869.لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
وكالة. مدير  أصد5ه  قرا5  بموجب 

ح.ج. 5قم  لسشو  املائي  الحوض 

فبراير. 202  .(0 بتا5يخ. .202 /227 

الجماعي. العقا5  على  سيجري  الذي 

املدعو.«اوالد امشا5ك».باملكا2 املسمى.

االستغالل. امشا5ك ذي شهادة  اوالد 
5قم.2)/م.ا.ج بتا5يخ.21.يناير. 202 

املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة،.

دائرة أحواز. قيادة احواز القنيطرة،.

ابتداء. القنيطرة،. إقليم  القنيطرة،.

من تا5يخ فاتح ما15. 202.إلى غاية.

ما15. 202.بحث علني في شأ2. .(0

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب.

مساحة. سقي  أجل  من  منه،. املاء.

هكتا5ا لفائدة السيد احمد. .(,4061

التعريف. لشطاقة  الحامل  دحا2،.

.G12( 40.الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 
5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   بتا5يخ. ). ح.ج/) 2/ 202.

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

املسمى.«بالد اوالد جراي».ذي الرسم.

وعقد كراء. .R/(18(6 العقا5ي 5قم.

املتواجد. .2020 ديسمبر. .(7 بتا5يخ.

قيادة. لالميمونة،. الترابية  بالجماعة 

إقليم. لالميمونة،. دائرة  لالميمونة،.

ما15. .4 من تا5يخ. ابتداء. القنيطرة،.

ما15. 202  غاية. ). إلى  .202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

بإنجاز.2.ثقشي2 وجلب املاء.منهما،.من.

أجل سقي مساحة.890 ,28.هكتا5ا،.

.«BOX BERRY SARL».لفائدة شركة

في شخص ممثلها القانوني السيد نو5.

لشطاقة. الحامل  العشدالوي،. الدين 

.K2169( .التعريف الوطنية 5قم

63
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   .26 بتا5يخ. ح.ج/6 )/ 202.
العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 
املطلب. ذي  الشاف». «دا5  املسمى.
تجا5ي. وعقد كراء. . 0/ 0066 5قم.
املتواجد. .20(9 سبتمبر. .20 بتا5يخ.
قيادة. مصمودة،. الترابية  بالجماعة 
إقلي موزا2،. دائرة وزا2،. امزفرو2،.
إلى. ما15. 202. .4 من تا5يخ. ابتداء.
بحث علني في. ما15. 202. غاية. ).
شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب.
تزويد. أجل  من  منهم،. املاء. وجلب 
معصرة الزيتو2 باملاء،.لفائدة شركة.
في. .«HUILERIE AL MASMODIA»
شخص ممثلها القانوني السيد شرف.
لشطاقة. الحامل  مشما�سي،. الدين 

.F 84494.التعريف الوطنية 5قم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   بتا5يخ. ). ح.ج/0 2/ 202.
العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 
ذي. الششانات». «دوميت  املسمى.
الرسم العقا5ي 5قم.R/22(71.وعقد.
السقوية.. بالدائرة  فالحي  عقا5  كراء.
املتواجد. يناير. 202. .(6 بتا5يخ.
قيادة. اششانات،. الترابية  بالجماعة 
زيرا5ة،.دائرة الشرا5دة،.إقليم سيدي.
قاسم،.ابتداء.من تا5يخ.4.ما15. 202 
إلى غاية. ).ما15. 202.بحث علني.
بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 
من أجل. منهما،. ثقشي2 وجلب املاء. .2
44,90.هكتا5ا،.لفائدة. سقي مساحة.
 STE EXPLOITATION» شركة.
شخص. في  .«AGRICOL MOYAM
إبراهيم. السادة  القانوني2  ممثليها 
التعريف. لشطاقة  الحامل  محيب،.
ومحمد. .GN 12 7 5قم. الوطنية 
التعريف. لشطاقة  الحامل  محيب،.

.GA8 849.الوطنية 5قم
65

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   .(7 بتا5يخ. ح.ج/249/ 202.
القطع. على  سيجرى  الذي  .202 
«حيط. املسماة. الفالحية  األ5ضية 
غربات».و.«هوتة الكرامة».ذي التزام.
بالتنازل عن قطعة األ5ضية 5قم.90)  
فبراير. .20 و. فبراير. 202. .(6 بتا5يخ.
املتواجد بدوا5 أوالد التويجر. .202 
سيدي. الترابية  بالجماعة  الهواشم 
قيادة سيدي اعمر. بنعي�سى،. احمد 
إقليم. الغرب،. دائرة تالل  الحا�سي،.
 8 تا5يخ. من  ابتداء. قاسم،. سيدي 
ما15. .(7 غاية. إلى  ما15. 202.
مشروع. شأ2  في  علني  بحث  .202 
املاء. وجلب  بئرين  بحفر  الترخيص 
منهما،.من أجل أغراض ا5واء.املاشية.
علول. الرحما2  عشد  السيد  لفائدة 
الوطنية. التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G86760.5قم
66

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5
افتتاح الشحث العلني

مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   .(1 بتا5يخ. ح.ج/242/ 202.
العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 
املسمى.«جطهة».ذي الرسم العقا5ي.
5قم. بيع  وعقد  .R/2(24 .5قم
نوفمبر. .(4 بتا5يخ. .2022/0(14
الترابية. بالجماعة  املتواجد  .2022
دائرة. الصفافعة،.قيادة الصفافعة،.
سليما2،. سيدي  إقليم  القصيشية،.
إلى. ما15. 202. .8 من تا5يخ. ابتداء.
علني. بحث  ما15. 202. .(7 غاية.
بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 
ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.
لفائدة. هكتا5ا،. .2,2011 مساحة.

الحاملة. لقريعة،. حدهم  السيدة 

5قم. الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.GA8169(
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   .(7 بتا5يخ. ح.ج/248/ 202.

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

«املنزلة والتير1».ذي الرسم. املسمى.

املتواجد. .( /4 604 5قم. العقا5ي 

قيادة. ازغا5،. الترابية  بالجماعة 

إقليم. دائرة سيدي سليما2،. ازغا5،.

 8 من تا5يخ. ابتداء. سيدي سليما2،.

ما15. 202.إلى غاية.7).ما15. 202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

من. منه،. املاء. وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا5ا،. .0,6426 أجل سقي مساحة.

الحامل لشطاقة. لفائدة محمد كادة،.

.GA67486.التعريف الوطنية 5قم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   .(7 بتا5يخ. ح.ج/246/ 202.

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

«الجماعة. املسمى. باملكا2  الجماعي 

ذي. بنمنصو5». السفيرات  الساللية 

بتا5يخ. . م. ب  08/ق  إدا5ية. شهادة 

بالجماعة. املتواجد  يناير. 202. .(6

قيادة بنمنصو5،. الترابية بنمنصو5،.

القنيطرة،. إقليم  بنمنصو5،. دائرة 

إلى. ما15. 202. .8 من تا5يخ. ابتداء.

علني. بحث  ما15. 202. .(7 غاية.

بإنجاز. الترخيص  مشروع  شأ2  في 

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

السيد. لفائدة  هكتا5ا،. .0,8 مساحة.

لشطاقة. الحامل  الشيكي،. منصو5 

.G2  9 9.التعريف الوطنية 5قم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   .22 بتا5يخ. ح.ج/))/ 202.

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

موضوع الرسم. .«2 «فشتالي. املسمى.

عقد. ذي  .67/246(1 5قم. العقا5ي 

  0 بتا5يخ. حر5  فالحية  أ5ض  كراء.

بالجماعة. املتواجد  .2022 سبتمبر.

الترابية إقدا5،.دائرة الحاجب،.إقليم.

الحاجب،.ابتداء.من تا5يخ. ).ما15.

 202.إلى غاية.20.ما15. 202.بحث.

علني في شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز.

ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل سقي.

السيد. لفائدة  هكتا5ات،. .1 مساحة.

لشطاقة. الحامل  ميمو2،. بودوفتي 

.S8(0882.التعريف الوطنية 5قم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا5

افتتاح الشحث العلني
مدير. أصد5ه  قرا5  بموجب 

5قم. لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   .(7 بتا5يخ. ح.ج/247/ 202.

العقا5. على  سيجرى  الذي  .202 

ذي. الصالحي2». «مجمع  املسمى.

 ( /70416 5قم. العقا5ي  الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية املناصرة،.

بنمنصو5،. دائرة  املناصرة،. قيادة 

 8 من تا5يخ. ابتداء. إقليم القنيطرة،.

ما15. 202.إلى غاية.7).ما15. 202 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص.

بإنجاز ثقب وجلب املاء.منه،.من أجل.

لفائدة. هكتا5ا،. .0, 0 سقي مساحة.

السيد سعيد حجام،.الحامل لشطاقة.

.G( 9816.التعريف الوطنية 5قم
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عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5210  

3

الدواوير  تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونرش مرشوع مرسوم 

املجاورة ملدينة بن جرير باملاء الرشوب

وتنزع مبوجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض



5211 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 
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عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5212  
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5213 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5214  
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5215 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 

يعدل اإلعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي الصادر بنشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية
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عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5216  



5217 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5218  



5219 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5220  



5221 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5222  



5223 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5224  



5225 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5226  



5227 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5228  



5229 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5230  



5231 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 



عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5232  



5233 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 
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عدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) الجريدة الرسمية5234  



5235 الجريدة الرسميةعدد.1719 - 22.شعشا444.2) )1).ما15. 202) 
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