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 SOCIETE PERFECT NET

SERVICE

SARL

 CAPITAL SOCIAL : 92.222.22

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 12 BIS RUE

LIBAN N°3 OCEAN RABAT

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

لشركة   2022 ديسمبر   12 بت 2يخ 

ش.م.م   PERFECT NET SERVICE

مقره   د2هم   90000 م له   2أ2 

اإلجتم عي 12مكر2 زنقة لشن 9 2قم 3 

املحيط الرب ط حيث قر2 م  يلي :

أم ل  العثم ني  السيدة  تفويت 

ب لشركة  تملكه   التي  حصة   322

لف ئدة :

السيد كم ل بنيزا 150 حصة.

السيد مراد انغو2 150 حصة.

2أ2 م ل الشركة  وبذلك أصشح  

90000.00 د2هم مقسم ك آلتي :

450 حصة أي  السيد كم ل بنيزا 

م  يع دل 45000 د2هم.

السيد مراد انغو2 450 حصة أي 

م  يع دل 45000 د2هم.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   2223 فبراير   3 بت 2يخ 

هذا  تسجيل  تم  حيث   D133792

املحضر بت 2يخ 29 ديسمبر 2022.

1P

STE. AL HAIL AL QABIDA
SARL

الع م اإلستثن ئي  الجمع  بموجب 

 STE. AL HAIL AL قر2 شرك ء شركة

QABIDA م  يلي :

وقف النش ط.

حل الشركة .

ج سم  حمد  السيد  تنصيب 

الد2ويش فخرو كمصفي للشركة.

إق مة  في  التصفية  مقر  تحديد 

الخط بي  الكريم  عشد  زنقة  شمس 

حي املحيط   13 الشقة   1000 عم 2ة 

الرب ط.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م 22   2 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 133781.

2 P 

STE CEMECJMA
SARL AU

الع م اإلستثن ئي  الجمع  بموجب 

م    CEMECJMA شركة  شرك ء  قر2 

يلي :

وقف النش ط.

حل الشركة .

الروخو  محمد  السيد  تنصيب 

كمصفي للشركة.

بلوك  في  التصفية  مقر  تحديد 

ديو2 الحومر   3 الط بق   82 ج الرقم 

ي.م.م الرب ط.

 تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 132876.

3 P

 EURO-AFRICAINE

CONSULTING
SARL

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  تم   2223 ين ير   18 بت 2يخ 

ذات  لشركة  األس �ضي  الق نو9 

الصف ت  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية:

 EURO-AFRICAINE  : التسمية 

شركة   CONSULTING SARL

محدودة املسؤولية ش.م.م.

الهدف اإلجتم عي :

في  ومستش 2  الد2اس ت  مكتب 

التسيير.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

غير  أو  مش شرة  بطريقة  املتعلقة 

مش شرة ب ألنشطة املذكو2ة أعاله أو 

من شأنه  املس همة في تطو2 الشركة.

آسفي  ش 2ع   : اإلجتم عي  املقر 

إق مة ع يدة شقة 2قم   5 عم 2ة 2قم 

15 مكن 2.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إذا  إال  التج 2ي  ب لسجل  التسجيل 

تعرضت الشركة للحل املسشق أو تم 

تمديده .

د2هم   45000  : 2أسم ل الشركة 

 100 450 حصة من فئة  مقسم إلى 

واملفضلة الواحدة  للحصة   د2هم 

 كم  يلي :

حصة من نصيب 2اشيدي   150

موالي علي.

حصة من نصيب مديو2ي   150
عشد النبي.

نصيب عطي هللا  من  حصة   75
الحسي9.

حصة من نصيب عطي هللا   75  
خ لد.

املسير : السيد عطي هللا الحسي9 
ملدة غير محدودة.

بف تح  تشدأ   : اإلجتم عية  السنة 
ين ير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس 
السنة م  عدا السنة األولى تبتدئ من 

ت 2يخ التسجيل في السجل التج 2ي.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  تم 
بت 2يخ  بمكن 2  التج 2ية  للمحكمة 
السجل  تحت   2223 فبراير   24

التج 2ي 2قم 85401.
بمث بة مقتطف وبي 9

4 P

FIDUTEMA مكتب اإلستش 2ة

ش.م.م

2قم 136 ش 2ع الق هرة الط بق األول شقة 2قم 

1 كومطراف 1 تم 2ة

اله تف : 2537644248

الف كس : 2537644764

STE.DIVA MAROC
SARL

DIVA MAROC تأسيس شركة
SARL ش.م.م

الك ئن مقره  : 2قم 136 ش 2ع 
الط بق الث ني شقة 2قم 4 ش 2ع 

الق هرة كومطراف 1 تم 2ة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  قد   2223 فبراير   6
ذات   DIVA MAROC SARL شركة 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو9 في ميدا9 اإلشه 2 الق نوني إثش ت هويتهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا2ة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمو9 اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية
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.DIVA MAROC SARL : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
 100.000.00  : الشركة  2أسم ل 

د2هم.

الهدف اإلجتم عي :

املختلفة  األشغ ل  في  مق ول   1

وأشغ ل الشن ء.

-2 بيع مستلزم ت املكتب.

3 بيع أجهزة الكمشيوتر.

السيدة كنزة بوسالمتي   : الشرك ء 

400 حصة.

 600 بوسالمتي  كريم  السيد 

حصة.

السيدة كنزة بوسالمتي   : التسيير 

مسيرين  بوسالمتي  كريم  والسيد 

للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  التج 2ي  ب لسجل 

اإلبتدائية بتم 2ة تحت 2قم 138499.

5 P

STE. ATLAS. S3
ش.م.م

منعش عق 2ي 
ب ئع ومجزئ األ2ا�ضي

أشغ ل مختلفة
عم 2ة 2قم 28 زنقة 9 2قم 1 

حي الفتح خنيفرة

نص التأسيس
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة   2223 فبراير   17  

ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :

.ATLAS. S3 التسمية : شركة

 28 2قم  : عم 2ة  اإلجتم عي  املقر 
زنقة 9 2قم 1 حي الفتح خنيفرة.

الغرض : 

منعش عق 2ي .

ب ئع ومجزئ األ2ا�ضي.

أشغ ل مختلفة.

الرأسم ل : حدد في 1000.000.00 

د2هم موزع إلى 10000 حصة موزعة 

على الشكل الت لي :

السيد عشد الرحيم بولنوا2 5000 

حصة.

السيد محمد لش ق 2500 حصة.

السيد املعطي لش ق 2500 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد  بولنوا2  الرحيم  عشد  السيد 

محمد لش ق ذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 

بت 2يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

2 م 22 2223 تحت 2قم 2223/87 

السجل التج 2ي 2قم 4773.

6 P

STE. HANDELKO-PLAST
ش.م.م

تصنيع املنتوج ت الشالستيكية 
تصنيع تسويق قنوات ومعدات الري

اإلستيراد والتصدير
الطريق الرئيسية 2قم8 خنيفرة 

اتج ه بني مالل لهري املركز خنيفرة

نص التأسيس
 20 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

فبراير 2223 تم تأسيس شركة ذات 

ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

HANDELKO- شركة   : التسمية 

.PLAST

املقر اإلجتم عي : الطريق الرئيسية 
2قم8 خنيفرة اتج ه بني مالل لهري 

املركز خنيفرة.

الغرض : 

تصنيع املنتوج ت الشالستيكية .

تصنيع وتسويق قنوات ومعدات 

الري.

اإلستيراد والتصدير.

الرأسم ل : حدد في 3.322.222.22 

د2هم موزع إلى 33222 حصة موزعة 

على الشكل الت لي :

 11000 هندا�ضي  يوسف  السيد 
حصة.

 11000 السيد مصطفى مغراوي 
حصة.

 11000 هدي  الكو2ي  السيد 
حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
ملدة  وذلك  هندا�ضي  يوسف  السيد 

غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 
بت 2يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 
2 م 22 2223 تحت 2قم 2223/88 

السجل التج 2ي 2قم 4775.
7 P

STE.ATLAS AMACINE
ش.م.م

حي تزا2ت اعراضن 2قم 1 خنيفرة
مقهى

CAFE ATLAS AMACINE 
نص التأسيس

 15 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فبراير 2223 تم تأسيس شركة ذات 
ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية : 
 CAFE ATLAS شركة   : التسمية 

.AMACINE
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الغرض : 

مقهى.
 100.000.00 الرأسم ل : حدد في 
1000 حصة موزعة  د2هم موزع إلى 

على الشكل الت لي :
السيد مزال يوسف 500 حصة.
السيد مزال محمد 500 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
مزال  والسيد  يوسف   مزال  السيد 

محمد وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 
بت 2يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 
27 فبراير 2223 تحت 2قم 2223/79 

السجل التج 2ي 2قم 4767.
8 P

 STE. ETABLISSEMENT

IQRAE WARAKA SNC
بلوك 7 2قم 65 حي النسيم خنيفرة

غير  اجتم ع  محضر  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   22 بت 2يخ  ع دي 

اتخ ذ القرا2ات الت لية :

100 حصة من  : تفويت   1 القرا2 

ق سيمي  سعيدة  السيدة  حصص 

لف ئدة  للحصة  د2هم   100 بقيمة 

السيد م عشد هللا اليعقوبي.

الك مل  اإلنسح ب   :  2 القرا2 

للسيدة سعيدة  والغير ق بل لإللغ ء 

ق سيمي من كل م  يتعلق ب لشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 

بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

تحت 2قم   2223 بت 2يخ ف تح م 22 

2223/85 السجل التج 2ي 2قم 523.

9 P

MAINTENANCE ELECLIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  : 100.000.00 د2هم

 17 مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لرب ط قد تم تأسيس  فبراير 2223 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد والتي تحمل الخص ئص 

الت لية :

 MAINTENANCE  : التسمية 

.ELECLIM SARL AU

الهدف اإلجتم عي :

تركيب الكهرب ء.

األشغ ل املختلفة أو الشن ء.

 ABJ املقر اإلجتم عي : موطن لدى

الشقة   CONSULTING SARL AU
حي   223 2قم  األول  الط بق   1 2قم 

النهضة الرب ط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

د2هم   100.000.00  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة.
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 1000 فوزي  عطية   : السيد 
حصة.

فوزي  عطية  السيد   : التسيير 
كمسر وحيد للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر .

اإليداع : املحكمة التج 2ية بمدينة 
الرب ط.

 166523 2قم  التج 2ي  السجل 
ب لرب ط 27 فبراير 2223.

10 P

STE.BENABALLA TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

2أسم له  : 60000.00 د2هم 
املقر اإلجتم عي : 2قم 59 حي الغزلي 

محل 2قم 4 تم 2ة
2قم سجل التج 2ي 138477

 20 مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املسير  قر2  ب لرب ط   2022 سبتمبر 

الوحيد للشركة م  يلي :
تغيير املقر اإلجتم عي : إلى 2قم 59 

حي الغزلي محل 2قم 4 تم 2ة.
ق نو9  من   4 الفصل  تغيير 

الشركة.
كت بة  لدى   : الق نوني  اإليداع 
بتم 2ة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.10017
11 P

DARFIK
SARL

2.ت : سال 13845
إنه ء تصفية الشركة

الرب ط  في  مؤ2خ  عقد  بمقت�ضى 
مسير  قر2   2223 ين ير   4 بت 2يخ 
والتي   DARFIK SARL الشركة  
ومقره   د2هم   10000.00 2أسم له  
تجزئة السم حية زنقة 4 2قم 13 سال 

م  يلي :
وتشطيب  الشركة  تصفية  إنه ء 

السجل التج 2ي للشركة.

للشركة   : الق نوني  اإليداع  تم 
 27 ب ملحكمة اإلبتدائية بسال بت 2يخ 

فبراير 2223 تحت 2قم 42633.
12 P

ANTARI INVEST
SARLAU

تأسيس شركة ش.د.م.م
 6 في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقتض 

فبراير 2223 تم تأسيس الشركة.
 ANTARI INVEST  : اإلسم 

.SARLAU
استيراد   : اإلجتم عي  الهدف 

وتصدير.
 اإلستش 2ات اإلدا2ية.

شقة   58 عم 2ة   : املقر اإلجتم عي 
3A زنقة واد سشو أكدال الرب ط.

مقدا2ه   : الشركة  2أسم ل 
100.000.00 د2هم مقسم إلى 1000 
حصة  كل  إجتم عيةمقدا2  حصة 

100 د2هم .
1000 حصة  السيد خليل عنتري 

إجتم عية.
املدة : 99 سنة.

خليل  السيد  يعتبر   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  عنتري 

محددة.
الجهوي  ب ملكتب  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 2يخ  ب لرب ط  الستثم 2 
التج 2ي  السجل  2قم  تحت   2223

.166481
13 P

 GARDICLEAN
  SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد 

2أسم له  : 122،222.22 د2هم.
العنوا9: 31 زنقة م 2تير عشد السالم 
بن محمد، مكتب 2قم 2، ف لفلو2ي، 

إق مة 2ي ض الزيتو9 – القنيطرة.
السجل التج 2ي: 68393

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  فبراير2223   11 بت 2يخ 

شركة ذات الخص ئص الت لية:

ذات  شركة  الق نونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد

 .GARDICLEAN :اسم الشركة

الشريك: السيد   : عثم 9 الضو. 

النش ط التج 2ي:

 أنشطة التنظيف .

وأعم ل  أخرى. 

عشد  م 2تير  زنقة   31 العنوا9: 

 ،2 2قم  مكتب  محمد،  بن  السالم 

 – الزيتو9  2ي ض  إق مة  ف لفلو2ي، 

القنيطرة.

املدة: 99 سنة ابتداء من تسجيليه  

ب لسجل التج 2ي

تحديد  تم  الشركة:  2أسم ل 

الرأسم ل بمشلغ 122،222.22 د2هم 

ب لك مل  مملوكة  د2هم)  ألف  )م ئة 

ومقسمة  الضو،  عثم 9  للسيد 

د2هم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 

للحصة.

تم تعيي9 السيد عثم 9  التسيير: 

الضو الح مل للشط قة الوطنية 2قم   

AA74627الق طن في حي  محمد بن 

 7 الشقة   7 عشدهللا الركراكي عم 2ة 

العرف 9 الرب ط.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

فبراير2223   27 بت 2يخ  ب لقنيطرة 

تحت 2قم السجل التج 2ي 68393
لإليداع والنشر التسيير

14 P

MNY GOODS & SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

2أسم له : 900.000.00 د2هم.

العنوا9: زنقة 75 2قم 25 االلفة 

الدا2 الشيض ء 

السجل التج 2ي: 573525

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس   2223 فبراير   07 بت 2يخ 

شركة ذات الخص ئص الت لية:

ذات  شركة  الق نونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة .

 MNY GOODS & :اسم الشركة

 SERVICES

نصير  فكري  السيد  الشرك ء: 

السيد الشن وي مهدي والسيد يونس 

مالل  

النش ط التج 2ي: تصدير واستراد 

الشض ئع 

االلفة   25 2قم   75 زنقة  العنوا9: 

الدا2الشيض ء

املدة: 99 سنة ابتداء من تسجيله  

ب لسجل التج 2ي

تحديد  تم  الشركة:  2أسم ل 

د2هم   92،222.22 بمشلغ  الرأسم ل 

مملوكة  د2هم)  ألف  تسعو9   (

مالل،  يونس  للسيد    : ب لتقسيم 

 100 ومقسمة الى 322 حصة بقيمة 

,السيد شن وي مهدي  د2هم للحصة 

 100 ومقسمة الى 322 حصة بقيمة 

فكري  نصير  والسيد  للحصة  د2هم 

 100 حصة بقيمة   322 مقسمة الى 

د2هم للحصة

مالل  يونس  تعيي9  تم  التسيير: 

2قم  الوطنية  للشط قة  الح مل 

 57 زنقة  في  والق طن   BK385277

نصير  الشيض ء،  االلف   21 2قم 

فكري الح مل للشط قة الوطنية 2قم 

ليس سفة  في  والق طن   BK379123

 761 2قم  اسال9  النسيم  تجزئة 

الح مل  مهدي  والشن وي  الشيض ء، 

 563642595 2قم  السفر  لجواز 

العظمى،  بريط ني   في  والق طن 

مسيرين ق نونيي9 للشركة.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 

التج 2ية  ب ملحكمة  الق نوني 

ب لدا2الشيض ء بت 2يخ 24 فبراير 2223 

تحت 2قم السجل التج 2ي 573525
لإليداع والنشر التسيير

15 P
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 FIDUCIAIRE MAROCAINE JURIDIQUE ET

D’EXPERTISES

JURICOM

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

2أ2 م له  : 250.000.00 د2هم

املقر اإلجتم عي : 44 زنقة محمد 

سميحة الدا2الشيض ء 

السجل التج 2ي 2قم 32961

تحويل ق سم ت إجتم عية

 تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ع دية إلى شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد

ق سم ت  بيع  عقد  بمقت�ضى 

لتحويل  2امي  ع دي  غير  ع م  وجمع 

الشركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد قد 

تقر2:

نعيمة  السيدة  طرف  من  بيع 

الجواهري  حم د  زوجة  بنمو�ضى 

تملكه   ك نت  التي  ق سم ت  لعشرة 

إلى  جو2يكوم  املسم ة  الشركة  في 

السيدحم د الجواهري.

تحويل  تم  قد  الشيع  هدا  بعد 

الشركة إلى شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد .

املص دقة على تعيي9 السيد حم د 

الجواهري كمسير وحيد للشركة ملدة 

السلط  ك مل  وتخويله  غير محدودة 

الضروف  جميع  في  الشركة  لتمثيل 

وبدو9 تحديد.

بسجل  الق نوني  الوضع  تم  لقد 

في  ب لدا2الشيض ء  التج 2ية  املحكمة 

23 فبراير 2223 تحت 2قم 860067.
مختصر للنشر

املسير الوحيد 

حم د الجواهري

16 P

 BENYAHYA POUR LA شركة
VENTE ET LA LOCATION

SARL 
   par abréviation   SOBEVEL 

ش.م.م
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى   /1
األست ذ سعد بوعن 9 موثق بف 2، 
بت 2يخ 32 ديسمبر 2022 و23 فبراير 
، وهشت السيدة مريم بنيحيى   2223
بنيحيى5.000   جواد  السيد  لف ئدة 
في  تمتلكه   التي  اجتم عية  حصة 
 BENYAHYA املسم ة  الشركة 
 POUR LA VENTE ET LA
ش.م.م،    LOCATION   SOBEVEL
اإلجتم عي5.222.222,22    2أسم له  
د2هم، مقره   اإلجتم عي بف 2، 2قم 
شقة  الروداني،  ابراهيم  ش 2ع   ،38

2قم 11، الط بق الث لث. 
2/ تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
بت 2يخ ف تح م 22 2223، تحت 2قم 

 .1278/2223
بمث بة مقتطف

           ديوا9 األست ذ سعد بوعن 9
- مــــوثــــق 

17 P

 BENYAHYA POUR LA شركة
 VENTE ET LA LOCATION

SARL
   par abréviation SOBEVEL 

ش.م.م
تلق ه  توثيقي  عقد  1/بمقت�ضى 
األست ذ سعد بوعن 9 موثق بف 2، 
فبراير  و23   2022 ين ير   14 بت 2يخ 
خديجة  السيدة  وهشت   ،  2223
جواد  السيد  لف ئدة  بنيحيى 
إجتم عية  حصة    5.000 بنيحيى 
املسم ة   الشركة  في  تمتلكه   التي 
 BENYAHYA POUR LA VENTE
 ET LA LOCATION  SARL, par
ش.م.م،    abréviation SOBEVEL
اإلجتم عي5.222.222,22    2أسم له  
د2هم، مقره   اإلجتم عي بف 2، 2قم 
شقة  الروداني،  ابراهيم  ش 2ع   ،38

2قم 11، الط بق الث لث. 

2/ تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
بت 2يخ ف تح م 22 2223، تحت 2قم 

 .1279/2223
بمث بة مقتطف

           ديوا9 األست ذ سعد بوعن 9

- مــــوثــــق -

18 P

 SOCIETE PHARMACIE
OULED AARFA SOUSSI

SARL A.U
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 122.222.22
DHS

 SIEGE SOCIAL : DR OULED
 AARFA COMMUNE SIDI

DAHMAN FREIJA TAROUDANT
بموجب عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 
تأسست شركة ذات   2223 19ين ير 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
  SOCIETE PHARMACIE OULED
ذات  شركة   AARFA SOUSSI

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املوضوع : الشركة له  كهدف :

صيدالني.
املستحضرات  وبيع  شراء 

الصيدالنية.
ششه  املستحضرات  وبيع  شراء 

الصيدالنية.
املستحضرات  وبيع  شراء 

الشيطرية.
الطشية  املنتج ت  وبيع  شراء 

املس عدة.
املستحضرات  تركيش ت 

الصيدالنية  وششه الصيدالنية.
املنتج ت  وتصدير  استيراد 

املختلفة.
املقر  يوجد   : اإلجتم عي  املقر 
جم عة  عرفة  أوالد  دوا2  اإلجتم عي 

سيدي دحم 9 فريجة ت 2ودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء  من يوم التأسيس.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

 100.000.00 في  محدد  اإلجتم عي 

1000 حصة من  د2هم مقسمة على 

فئة 100 د2هم للواحدة.

السيد املرني�ضي زكري ء   : الشرك ء 

1000 حصة.

ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدا2ة 

السيد املرني�ضي زكري ء.

السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

في  وتنتهي  ين ير  ف تح  في  اإلجتم عية 

31 ديسمبر .

لإلحتي ط الق نوني   %  5  : األ2ب ح 

لقرا2  تشع   يض ف  أو  يوزع  والش قي 

الشرك ء.

لقد تم اإليداع الق نوني   : الوضع 

بت 2ودانت  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 17 فبراير 2223 تحت 2قم 113.
تم التسجيل في السجل التج 2ي 

بت 2ودانت  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

2قم  تحت   2223 فبراير   17 يوم 

.9377

19 P

STE. S.G.I.H
S.A.R.L

فندق ت زكة ب ب بودير ت زة

الرسم املنهي : 15780022

التعريف الضريبي 53293272

السجل التج 2ي 6893

 التعريف الجش ئي املوحد

223223381222224

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 12 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

سبتمبر 2022 بت زة تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة لألشخ ص 
املوقعي9 على املحضر وعلى الق نو9 

األس �ضي للشركة املذكو2 خص ئصه  

ك لت لي :

للشركة:  الق نونية  التسمية 

.STE. S.G.I.H S.A.R.L شركة
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 : للشركة  اإلجتم عي  املوضوع 

تسيير فندق.

تسيير مقهى.

فندق  للشركة:  اإلجتم عي  املقر 

ت زكة ب ب بودير ت زة.

الشركة  مدة  إ9   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

للشركة  اإلجتم عي  الرأسم ل 

100.000.00 د2هم مقسم  محدد في 

 100 1000 حصة قيمة كل منه   إلى 

د2هم وتتوزع على الشكل الت لي :

 500 السالمي  هللا  عشد  السيد 

حصة.

 500 السيد عشد الكريم السالمي 

حصة.

تسيير الشركة : إ9 الشركة مسيرة 

هللا  عشد  السيد  طرف  من  ومدا2ة 

السالمي كمسير 2ئي�ضي والسيد عشد 

الكريم السالمي كمسير ث ني للشركة.

بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع 

بت زة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

عدد  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.2223/66

20 P

   SENASTEEL
شركة  ذات  مسؤولية محدودة 

تلق ه  بمقت�ضى عقد توثيقي   /1-

األست ذ سعد بوعن 9، موثق بف 2، 

يتضمن   ،  2022 ديسمبر   29 بت 2يخ 

قرا2 محضر الجمع الع م اإلستثن ئي 

   SENASTEEL املسم ة   للشركة 

محدودة،  مسؤولية  ذات   شركة  

بموجشه تم: 

تعديل صالحي ت وتوقيع املسيرين 

للشركة املذكو2ة أعاله.

املذكو2ة  الشركة  مقر  تحويل   

قطعة   : الت لي  العنوا9  من   أعاله 
بمح ذاة  امل ،  2أ2   ،6 2قم   ،1

HOLCIM، ف 2، إلى العنوا9 الت لي: 

الدا2الشيض ء، ش 2ع زوليخة نصري، 

قطعة   ،1 تجزئة فلو2يدا سنتر ب 2ك 
مكتب 2قم  الط بق الث لث،   ،4 2قم 

29، حي سيدي معروف.

تم تعديل النظ م  ونتيجة لذلك، 

األس �ضي للشركة. 

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   2-

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

فبراير   16 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء 

2223، تحت 2قم 6621/2223.
بمث بة مقتطف

ديوا9 األست ذ سعد بوعن 9    

- مــــوثــــق -

21 P

ديوا9 األست ذة آسية فضلة

 موثقة ب ملحمدية 

حي الوف ء زنقة ابن أبي ز2ع، إق مة ملي ء الط بق 

األول 2قم 12، 

اله تف : 2523317572

ف كس : 2523317572

LA SOCIETE SLIN
S.A.R.L

 CAPITAL SOCIAL DE DEUX

 CENT QUARANTE MILLE

DIRHAMS

IF N°15199521

ICE N°221655359222294

 RC N°31321

 SIEGE SOCIAL : MOHAMEDDIA

192 CITE EL WAFA BD EL JAHID

إعال9 عن تفويت أسهم
اإلجتم عة  الحصص  تفويت 

السيد  ق م   2223 ين ير   31 بت 2يخ 

مجموع  بتفويت  2احل،  املصطفى 

السيد  لف ئدة  اإلجتم عية  حصصه 

أس مة   والسيد  جودات  ان 2 

التي ك 9 يتوفر عليه  داخل  جودات، 

الشركة املسم ة SLIN SARL، وذلك 

بملغ قد2ه 81.600 د2هم.

اإلجتم عية  الحصص  تفويت 

ق م   ،2223 فبراير  ف تح  بت 2يخ 

بتفويت  فتحي،  اله دي  عشد  السيد 

مجموع الحصص اإلجتم عية لف ئدة 

السيد ان 2 جودات والسيد أس مة 

التي ك 9 يتوفر عليه  داخل  جودات، 

الشركة املسم ة SLIN SARL، وذلك 

بملغ قد2ه 158.400 د2هم.

اإلستثن ئي  الع م  الجمع  محضر 

بت 2يخ 15 فبراير 2223، قر2 الشرك ء 

السيد انس جودات والسيد أس مة 

جوادت، في الشركة املذكو2ة م  يلي :

الحصص  تفويت  عل  املص دقة 

اإلجتم عية.

استق لة السيد عشد اله دي فتحي.

تعديل النظ م األس �ضي للشركة.

جودات  أس مة  السيد  تعيي9 

كمسير وحيد للشركة.

بت 2يخ  املعدل:  األس �ضي  النظ م 

15 فبراير 2223 الرأسم ل اإلجتم عي 
2أسم ل الشركة فيم  قد2ه 240.000 

من  حصة   4000 إلى  مقسم  د2هم 

فئة 60 د2هم للواحدة ، مقسمة على 

النحو اآلتي :

 2000 جودات  ان 2  السيد 

حصة.

 2000 جودات  أس مة  السيد 

حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   2 اإلبتدائية ب ملحمدية بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 520 .

22 P

                    COOZY FOOD
 ENSEIGNE ( CAFE

(BELLATINO’S

استثن ئي  ع م  جمع  بمقت�ضى 
حر2 في الرب ط   28 فبراير2223 قر2 

 COOZY الشريك الوحيد للشركة   

 FOOD    ENSEIGNE CAFE

BELLATINO’S م  يلي :

تجزئة  اإلجتم عي:  املقر  تحويل 

حي يعقوب   99 الح ج سليم 9 2قم 
مكر2   2 عم 2ة  املنصو2 الرب ط إلى   
محل 2قم 2 زاوية ش 2ع عي9  اسردو9 

واكلم 9 سيدي علي اكدال الرب ط . 
الق نو9  من    4 امل دة  تعديل 

األس �ضي للشركة.

تم اإليداع الق نو9 بكت بة الضشط 

تحت  الرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 
2قم133821 بت 2يخ 6 م 222322 .

23 P

 SOCIETE NOABMO

MULTISERVICES

برأسم ل : 100.000.00د2هم

العم 2ة 1، الط بق 3 الشقة 2قم 5 

الفردو2 خريشكة

مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بخريشكة  في 23 فبراير 2223  سنت 

ذات  لشركة  األس سية  القواني9 

املميزات  له   محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 SOCIETE NOABMO : التسمية

 MULTISERVICES SARL

)ش.ذ.م.م).

املوضوع :

مق ول تنظيف.

 ،1 العم 2ة   : اإلجتم عي  املقر 

خريشكة   ،5 2قم  الشقة   3 الط بق 

الفردو2.

الشركة  صالحية  مدة   : املدة 

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99 حددت في 

في  إال  التج 2ي  السجل  في  تسجيله  

في  أو  ألوانه  الس بق  اإلنحالل  ح لة 

ح لة التمديد.

 : اإلجتم عي  الرأسم ل 

100.000.00 د2هم موزعة إلى 1000 

للحصة  د2هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة واملنسوبة ك لت لي إلى :

 500 السيد املرابي محسن أمي9   

حصة

السيد هش م بضري 500 حصة.

املرابي  السيد  عي9   : التسيير 

والسيد هش م بضري  أمي9  محسن 

مسيرا9 للشركة ملدة غير محددة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

 ،2223 ف تح م 22  بت 2يخ  بخريشكة 

تحت 2قم 94 ب لسجل التج 2ي تحت 

2قم 8101.

24 P
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 SCOOTRY
SARL AU

برأسم ل : 10000.00د2هم

6 مكر2 الط بق السفلي بلوك د ش 2ع 

21 غشت خريشكة

الجمع  محضر  بمقت�ضى 

املسم ة  للشركة  اإلستثن ئي  الع م 

املؤ2خ   SCOOTRY  SARL AU

على   2223 فبراير   18 في  بخريشكة 

الس عة الت سعة صش ح  قر2 شريكه  

الوحيد:

السيد حس م الدين امنيعي امل لك 

)شريك  إجتم عية  حصة   100 ل 

ومسير) م  يلي :

املسم ة  الشركة  تصفية 

SCOOTRY SARL AU ذات 2أسم ل 

مقره   والواقع  د2هم   10000.00

اإلجتم عي ب 6 مكر2 الط بق السفلي 

بلوك د ش 2ع 21 غشت خريشكة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية بخريشكة 

بت 2يخ 27 فبراير 2223، تحت 2قم 91 

وب لسجل التج 2ي تحت 2قم 6843.

25 P

SUPRASTAR CARS
SARLAU

مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   2022 فبراير   10 بت 2يخ  ب لرب ط 

الخص ئص  ذات  شركة  تأسيس 

الت لية :

 SUPRASTAR شركة   : التسمية 

.CARS SARL AU

الصفة الق نونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف اإلجتم عي : 

كراء السي 2ات بدو9 س ئق.

2أ2  حدد   : للشركة  الرأسم ل 

م ل الشركة في 100000 د2هم بقيمة 

د2هم   100 فئة  من  سهم   1000

للسهم الواحد في ملك.

السيد الجياللي بس م.

تجزئة   : اإلجتم عي  املقر 

سعيدحجي ش 2ع اوكيمد9 إق مة 2قم 

1895 سال.

عي9 السيد عمر بس م   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التج 2ي إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.

من ف تح ين ير إلى    : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

التسجيل  ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى 

 31 في  وتنتهي  التج 2ي  السجل  في 

ديسمبر 2223.

السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

بسال تحت قم 37545.

26  P

 STE AL MARWA FOR

 TRAINING AND

CONSULTING
SARL

حل مسشق للشركة
السجل التج 2ي 2قم : 78891 

الرب ط

 AL لشركة  الشريك  قر2 

 MARWA FOR TRAINING AND

شركة   ،CONSULTING SARL

2أسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 

10.000 د2هم، مقره  االجتم عي 28 

اكدال   7 شقة 2قم  زنقة واد د2عة، 

الغير  الع م  الجمع  خالل  الرب ط، 

الشركة  بمقر  إنعقد  الذي  الع دي 

بت 2يخ 10 فبراير 2223.

الحل املسشق للشركة.

تعيي9 السيد الشرق وي السموني 

خ لد الح مل للشط قة الوطنية 2قم 

A285841 مصفي للشركة.

االجتم عي  التصفية  مقر  تعيي9 

 7 2قم  شقة  د2عة،  واد  زنقة   28

اكدال الرب ط.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   ،2223 م 22   6 بت 2يخ 

.133833

27 P

 STE H AND R

CONSTRUCTION
SARL AU

2اسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : حي السالم ش 2ع 

احمد بهن ني 2قم 1091 الداخلة

تعديالت الق نو9 االس �ضي
الع م  الجمع  بموجدب 

 2223 ين ير   20 بت 2يخ  االستثن ئي  

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 H AND R املسم ة  وحيد  بشريك 

2اسم له    ،CONSTRUCTION

االجتم عي  مقره   د2هم،   100.000

ب لداخلة، حي السالم 2قم 1091.

التي  االجتم عية  الحصص  بيع 

عشد  نزيه  السيد  حوزة   في  ك نت 

د2هم   100 1000 حصة قيمة  االله 

للحصة الواحدة.

لف ئدة  االله  عشد  نزيه  السيد 

السيد محمد مرموزي : 1000 حصة 

بقيمة 100 د2هم للحصة الواحدة.

االله  عشد  نزيه  السيد  استق لة 

من منصشه كمسير للشركة مع تبرئة 

ذمته طيلة مدة التسيير.

مرموزي  محمد  السيد  تعيي9 

غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.

 16  ،  7  ،6 وبهذا سيتغير الفصل 

للشركة  االس �ضي  الق نو9  من  و14 

على أس 2 هذا التقسيم الجديد.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

 ،2223 فبراير   16 بت 2يخ  ب لداخلة 

تحت 2قم 231..

28 P

 STE CAPILAR PIECES
AUTOS

شركة ذات مسؤولية محدودة
 SARL

2اسم له  : 500.000 د2هم
مقره  االجتم عي : محل 2قم 223 

تجزئة خديجة الد2وة برشيد 
تعديالت الق نو9 االس �ضي

الع م االستثن ئي   الجمع  بموجب 
للشركة   2223 فبراير   7 بت 2يخ 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 CAPILAR PIECES املسم ة   وحيد 
500.000 د2هم،  AUTOS، 2اسم له  
 223 2قم  االجتم عيمحل  مقره  

تجزئة خديجة الد2وة برشيد.
استق لة السيد الف ني محمد من 
منصشه كمسير للشركة مع تبرئة ذمته 

طيلة مدة التسيير.
مصطفى  الف ني  السيد  تعيي9 
غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.
من   ،13 الفصل  سيتغير  وبهذا 
الق نو9 االس �ضي للشركة على أس 2 

هذا التقسيم الجديد.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية ببرشيد 
2قم  تحت   ،2223 م 22   2 بت 2يخ 

.281
29 P

 STE JOUKH TRUCK
SARL

تأسيس شركة
 14 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 
فبراير 2223 بسال، تم ب سيس شركة 
تحمل  التي  ذات مسؤولية محدودة 

الخص ئص الت لية :
 STE JOUKH TRUCK : التسمية

.SARL
نقل  مق ول   : االجتم عي  الهدف 

الشض ئع.
2اسم ل : 100.000 د2هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.
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إق مة   23  : االجتم عي  املقر 

الصف ء 6، شقة 2قم 1 قط ع القد2 

العي يدة سال.

التسيير : هالل جوخ املزداد بت 2يخ 

للشط قة  الح مل   ،1977 ين ير  ف تح 

 ،  GN82224 التعريف الوطنية 2قم

الس كن ب 23 إق مة الصف ء 6 شقة 

2قم 1 قط ع القد2 العي يدة سال.

تسجيل  تم   : التج 2ي  السجل 

ب لسجل التج 2ي ب ملحكمة االبتدائية 

بسال بت 2يخ ف تح م 22 2223، تحت 
2قم 37547 2قم اإليداع 40649.

30 P

STE SOTRAV BUSINESS
SARL AU

2اسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 5 ش 2ع صي م 

الط بق االول شقة 2قم 1 ديو2 

الج مع الرب ط

املؤ2خ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

قر2 شريك   ،2223 ين ير   13 بت 2يخ 

بسنس  سوتراف  لشركة  الةحيد 

ش.م.م.ش.و.   ،SOTRAV BISINESS

م  يلي :

بقيمة  حصة   1000 تفويت 

يمتلكه   التي  د2هم   100 الواحدة 

داخل  ملش 2كي  يونس  السيد  إجم ال 

الشركة الى السيدة زك 9 مريم.

ملش 2كي  يونس  السيد  إستق لة 

2قم  الوطنية  بط قة  ص حب 

وتعيي9 مديرة جديدة   ،AB616259

للشركة.

السيدة زك 9 مريم من الجنسية 

املغربية ، من مواليد 2222/27/21 ، 

ص حشة بط قة التعريف الوطنية 2قم 

.LB256194

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ب لرب ط بت 2يخ 8 فبراير 2223، تحت 

2قم 133246.

31 P

STE U-SERVICE
SARL AU

2اسم له  : 100.000 د2هم
مقره  االجتم عي : 48 شقة 2قم 1 

ش 2ع ف ل ولد  العمير أكدال الرب ط 
بمقت�ضى العقد العرفي املؤ2خ بت 2يخ 
13 نونبر 2022، قر2 شرك ء شركة 
U-SERVICE  ش.م.م.ش.و. م  يلي :

تفويت 500 حصة بقيمة الواحدة 
100 د2هم التي يمتلكه  إجم ال السيد  
يوسف الشوعي دي داخل الشركة الى 

السيد دينية يوسف.
إستق لة السيد يونس الشوعي دي 
2قم  الوطنية  بط قة  ص حب 
جديد  مدير  وتعيي9   ،W256133

للشركة.
السيد دينية يوسف من الجنسية 
املغربية ، من مواليد 1991/12/24، 
الوطنية  التعريف  بط قة  ص حب 

.A687271 2قم
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب لرب ط بت 2يخ 9 فبراير 2223، تحت 

2قم 133244.
31Pمكرر

شركة سوجيفيكوم

STE SIELEP
الع مة  الجمعية  قرا2  بمقت�ضى 
فبراير   9 الغير الع دية املنعقدة يوم 
ومقره    ،SIELEP لشركة     ،2223
2قم 36 محل 2قم 3 تجزئة  االجتم عي 
الدك 2ات  الخيل  ملعب  الت زي  بالد 

ف 2.
قد2ه     و  حصة   500 تفويت 
50.000.00 د2هم من السيدة داودي 

سع د  إلى السيد داود محمد.
تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

.SARL إلى SARL-AU
داودي  السيدة  ابراء  و  استق لة 

سع د.
داود  السيد  االمض ء:  و  التسيير 

محمد. 
تغيير االنشطة :  

أشغ ل مختلفة أو الشن ء.
- تركيب الكهرب ء )يشغل أقل من 

عشرة أشخ ص)

ب ألنشطة الت لية :

ب مل ء  التزويد  وأشغ ل   د2اسة 

والكهرب ء.

االستيراد والتصدير.          

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

2قم   تحت  بف 2  التج 2ية  املحكمة 

1221/2223 بت 2يخ 24 فبراير 2223.

33 P

STE SOGEFICOM 

 STE FASTLY

     SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ف 2  في  واحد  بشريك  املحدودة  

ذات   ،2223 فراير   15 بت 2يخ 

الخص ئص الت لية:

FASTLY-SARL-   « التسمية:  

.»AU

 327 محل 2قم  املقر االجتم عي:  

ش 2ع محمد الس د2 حي االدا2سة 

ف 2.

الهدف:     -  تحويل االموال 

 املدة:  99 سنة.

د2هم،   100.000 2أسم ل:  

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة م ئة 

د2هم لكل واحدة.

السيد ازح ف   : الشريك الوحيد 

 100.000 1000 حصة ب:   : يونس   

د2هم.

السيد   : واإلمض ء:   التسيير 

ازح ف يونس   

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بف 2 تحت 2قم:  املحكمة 

م 22  ف تح  بت 2يخ    6473/2223

.2223

34 P

 STE BRAHIM EXTRA BETON
SARL AU

  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

مـــقــــرهــــــ  االجــــتـــمــ عــــي:دوا2 ايت زوكي 
الجم عة القروية 2ا2 جيري اكو2اي 

الح جب
2أســــــــــــمــــ لــــهـــــ : 20.000.000  د2هـــم

الـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــقـــتـــضـــى 
بــــتــــ 2يــــــــــــــخ         الــــعــــ دي  الــــغـــيــــر  الـــــعــــ م 
 BRAHIM  9 ديسمبر 2022، لشركة
تم تقرير   ،  EXTRA BETON SARL

واملص دقة على م  يلي :
طرف  من  حصة   20000 بيع 
لف ئدة  ابراهيم   الفياللي  السيد 

السيد معتصم بد2.
الفياللي  السيد  املسير  استق لة 
وتعيي9 مسير جديد السيد  ابراهيم  

معتصم بد2.
ايت  من  الشركة  مقر  تحويل 
بوحي ت ايت ليش 2 الجم عة القروية 
سيدي سليم 9 مول الكيف 9 مكن 2 
زوكي  ايت  دوا2  الجديد  العنوا9  الى 
الجم عة القروية 2ا2 جيري اكو2اي 

الح جب.
التشطيب على فرع الشركة دوا2 
زعير  يحيى  سيدي  جم عة  ملع كلة 

تم 2ة.
تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة

تـــــم  الـــــقـــــ نـــــونــــي  اإليــــــداع 
بــــمــكــنــ 2  الــــتـــجـــ 2يــــة  بــــ لــمــــحــــكـــمـــة 
تــحـــت عـــــدد 4760 بت 2يخ 22 ديسمبر 

.2022
35 P

STE GHISALI CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
2أسم له  :  100.000 د2هم

مـــــقــــرهــــ  االجـــتــمـــ عــي:  2قم 18 ش 2ع 
ب 2يس الط بق السفلي 2قم 2 م.ج 

مكن 2
إغالق التصفية

الـــجـــمـــع  مـــحـــضـــر  بـــمـــقـــتـــضـــى 
الـــعـــ م االســـتــثـــنـــ ئي بت 2يخ 31 أكتوبر 
»GHISALI CHANGE«   ،2022
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املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   
االجـــتــمــ عـــي:  مــقــرهـــ   وحيد  بشريك 
2قم 18 ش 2ع ب 2يس الط بق السفلي 
الــتــقــريــر  تــم  مكن 2,  م.ج   2  2قم 

و الــمــصــ دقــة عــلــى مــ  يــلــي:
اإلغالق النه ئي والتصفية الك ملة 
االجتم عي  املقر  تحديد  و  للشركة 

كعنوا9 التصفية.
السيد  للمصفي  اإلبراء  إعط ء 

حس يني ج بر.
تقديم تقرير التصفية و ج ء فيه : 
الخصوم ال �ضيء   ، األصول ال �ضيء 
حس ب التصفية يقدم 2صيد يس وي 

صفر.
تـــــــم  الـــقـــ نـــونـــي  اإليـــداع 
بــــــمـــكـــــنـــ 2  الــتـــجــ 2يــة  بــــــــ لــــــمــحــكــمــة 
تــحــت عــــــدد        1333     بــــتــــ 2يــــــخ 20 

ديسمبر 2022.
36 P

 STE MAROCAINE
 DES TRAVAUX

 DEVELOPPEMENT
 INGENIERIE

SARL AU
  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
مـــقــــرهــــــ  االجــــتـــمــ عــــي: 35 شقة 
10عالل بن عشد هللا م.ج مكن 2
2أســــــــــــمــــ لــــهـــــــــــــــــ :   000 4000 د2هم

الـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــقـــتـــضـــى 
بــــتــــ 2يــــــــــــــخ    الــــعــــ دي  الــــغـــيــــر  الـــــعــــ م 
 LA لشركة    ،2223 ين ير   16
 MAROCAINE DES TRAVAUX
 DEVELOPPEMENT INGENIERIE
املص دقة  و  التقرير  تم   ،SARL AU

على م يلي :     
 إلغ ء نش ط  د2اسة املش 2يع.

تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة.-
تـــــم  الـــــقـــــ نـــــونــــي  اإليــــــداع 
بــــمــكــنــ 2  الــــتـــجـــ 2يــــة  بــــ لــمــــحــــكـــمـــة 
فبراير   7 بـــــتــــ 2يــــــخ    552 تــحـــت عـــــدد 

.2223
37 P

 STE CAFE MADRI
SARL AU

  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 

مـــقــــرهــــــ  االجــــتـــمــ عــــي: 2قم 01 ش 2ع 

موالي اسم عيل مكن 2
2أســــــــــــمــــ لــــهــــــــ  :   000 100   د2هــــم

الـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــقـــتـــضـــى 

بــــتــــ 2يــــــــــــــخ    الــــعــــ دي  الــــغـــيــــر  الـــــعــــ م 

 CAFE لشركة   ،2022 ديسمبر   14

التقرير  تم    MADRI SARL AU

واملص دقة على م يلي: 

 SWEET  إض فة العالمة التج 2ية

 .VIBES

تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة.

تـــــم  الـــــقـــــ نـــــونــــي  اإليــــــداع 

بــــمــكــنــ 2  الــــتـــجـــ 2يــــة  بــــ لــمــــحــــكـــمـــة 

تــحـــت 2قم  4834  بت 2يخ 29 ديسمبر 

.2022

38 P

 STE IRRIS FRUIT
SARL

2أســــمــــ لــــهـــــــــ : 100000  د2هــــــــــــــــــم                         

مقره  االجتم عي:2قم 116 ايت 

حريش دوا2 اقش ل ايت بوبيدم 9 

سشع عيو9 الح جب

  تأسيس شــــركــــــة
مـــؤ2خ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـمــــقـتـضــى 

  ،2022 نونبر   8 بــتــ 2يــخ  بـــمــكــنـــ 2 

تم وضع ق نو9 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات املوصف ت 

الت لية : 

 STE IRRIS FRUIT  : التسمية 

.SARL
ايت   116 2قم  االجتم عي:  املقر 

بوبيدم 9  ايت  اقش ل  دوا2  حريش 

سشع عيو9 الح جب.

   الهدف:مخز9 للتبريد و التخزين،  

التغليف  والتصدير واالستيراد.

الرأسم ل: حدد في 100000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة.

 500  ..... 2انية  عشدو  السيدة 

حصة.

 500  .... اوميمة  عشدو  السيدة 

حصة.

املدة: 99 سنة.

السيدة  الشركة  يدير  اإلدا2ة: 

و السيدة عشدو اوميمة   عشدو 2انية  

ملدة غير محدودة.                      

الــــــقــــ نـــــونـــــــي  اإليــــداع  تــــــــــــــم 

بمكن 2   التج 2ية  بـــ لـــمـــحـــكــمــة 
 ،198 2قم   ،2223 ين ير   19 بـــــتـــ 2يــــخ 

سجل تج 2ي 2قم 58009. 

39 P

STE CRLSN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

السجل التج 2ي 2قم : 166555

تأسيس
املؤ2خ  الشركة  بمقت�ضى محضر 

بت 2يخ 20 ين ير 2223، تقر2 تأسيس 

 ،STE CRLSN اسم  تحمل  شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خ صيته  ك لت لي :

شركة   STE CRLSN  : التسمية 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

تم 22   : االجتم عي  الهدف 

الشركة نش طه  ب ملغرب وخ 2جه.

املعدنية  الصف ئح  صش غة 

للسي 2ات ب لفر9.

تصليح هي كل السي 2ات ميك نيك 

ع م.

ب لح سوب  التلق ئي  التشخيص 

للسي 2ات.

كهرب ء ع مة.

ت جر قطع الغي 2 وبيع مستلزم ت 

السي 2ات واالالت الصن عية.

الشركة  مقر   : االجتم عي  املقر 

حدد في العنوا9 الت لي :
3 زنقة احمد بن عشود متجر 2قم 

17 القشيش ت الرب ط.

املدة الق نونية  : تأسست الشركة 

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النه ئي له .
2اسم ل   : االجتم عي  الراسم ل 

الشركة حدد في مشلغ 100.000 د2هم 

قسمت الى 100 حصة من فئة 1000 

ويمثل  كلي   دفع  حصة  لكل  د2هم 

مس همة أنجزت نقدا لف ئدة الشركة 

يوسف  سيدي  السيد  طرف  من 

الشن 9، الشريك الوحد.

ب لك مل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كله  للشريك الوحيد.

الشركة  يسير   : التسير 

الشن 9،  يوسف  سيدي  السيد 

بت 2يخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

للشط قة  الح مل   ،12/27/1979

.A362235 التعريف الوطنية 2قم

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

ب لرب ط، تحت 2قم 166555.

40 P

 STE MOROCCAN

INSPIRATION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 9 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ين ير 2223 بسال، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :

 STE MOROCCAN  : التسمية 

.INSPIRATION SARL

تصنيع   : االجتم عي  الهدف 

املالبس  من  قطعة  أي  وتسويق 

الج هزة.

جميع األعم ل املتنوعة.

جوا2   2563  : االجتم عي  املقر 

ب ب  اسكتوم  الشيخ محمد  مسجد 

الشحر 2قم 4 سال.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

1000 حصة لكل واحدة  مقسمة الى 

100 د2هم.
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السيدة شهرزاد   : مسيرة الشركة 

الودادي لفترة غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م 22  ف تح  بت 2يخ  بسال  االبتدائية 

2223، تحت 2قم 37539.

41 P

ائتم نية أسف 2 كونس ي

شقة 2قم 4 جن 9 النهضة 1 الرب ط

اله تف النق ل:37 43 74 0662     اله تف 60 

2537 72 97

 2YM  IMMO
  SARL AU

2أسم ل :  10.000.00   د2هم

العنوا9 :  41 بلوك  ا2ك 9 ،حي 

الطيرا9 التقدم - الرب ط-.

تغييرات في شركة
االستثن ئي  في إط 2 الجمع الع م  

     2YM  IMMO SARL AU لشركة  

  ،2022 نوفمبر  ف تح  بت 2يخ  املنعقد 

التغييرات  ب إلجم ع  و  األعض ء  قر2 

الت لية:

وف ة السيد خليل ابريك املس هم 

الوحيد ومدير الشركة:
2قم  الوف ة,  لشه دة  وفق  

2222/31/2528 املسلمة من مكتب 

توفي   ، الح لة املدنية لجم عة تم 2ة  

السيد خليل ابريك  في27/27/2222.

خليل  السيد  حصص  تقسيم 

وفق   وهذا  الو2ثة  لص لح  ابريك  
صحيفة   ،  37 )2قم  العدلي  للعقد 

بعد   :(19/27/2222 بت 2يخ   ،    67

أصشح توزيع الحصص بي9   ، الوف ة 

و2ثة السيد خليل ابريك وفق العقد 

العدلي كم  يلي:

عدد األسهم القيمة :  الو2ثة 

50 سهم  ........  محمد ابريك  ....  

5000 د2هم.

يزة ابريك  ..... 25 سهم ..... 2500 

د2هم.

يط ابريك ....... 25 سهم ..... 2500 

د2هم.

 10.000  ... 100 سهم   ... املجموع 

د2هم.

 حل الشركة وتعيي9 املصفي:
وألسش ب   ، والدهم  وف ة  بعد 

شخصية ، قر2 الو2ثة حل الشركة.
االستثن ئي  الع م  الجمع  عي9 
لشركة السيد محمد ابريك مصفي 

الشركة.
تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة     
التج 2ية ب لرب ط يوم 2م 22 2223،    

تحت 2قم133788 .
للشي 9

42 P

 STE LEN TEBOURE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  اعداد  تم   2022 نونبر   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 STE LEN : تسمية الشركة  الوحيد  

.TEBOURE SARL AU
 32 العم 2ة   : االجتم عي  مقره  
احمد  موالي  زنقة   8 2قم  الشقة 

الوكيلي حس 9 الرب ط املغرب.
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.165181
غرض الشركة : : مق ول في الشن ء 

وأشغ ل مختلفة.
 32 العم 2ة    : االجتم عي  مقره  
احمد  موالي  زنقة   8 2قم  الشقة 

الوكيلي حس 9 الرب ط املغرب.
أجله   من  ت سست  التي  املدة 

الشركة  : 99 سنة.
 100.000  : مشلغ 2اسم ل الشركة 

د2هم مقسم ك لت لي :
 1000  : التشيتي  شيخن   السيد 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة.
السيد شيخن  التشيتي عنوانه حي 
الفتح زنقة دمي ط الرقم 39 العيو9.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   2 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223، تحت 2قم 11078.
43 P

STE MASTER SYSTEM
INTEGRATION

SARL AU
تأسيس شركة

 10 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  ب لرب طن   2223 فبراير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ب ملواصف ت الت لية :
 STE MASTER  : التسمية 
 SYSTEM INTEGRATION SARL

.AU
: تركيب ششكة  الهدف االجتم عي 

الح سوب وااللي ف الضوئية.
نظ م املراقشة ب لفيديو.

48 شقة  :العم 2ة  املقر االجتم عي 
اكدال  عمير  لد  ف لو  ش 2ع   1 2قم 

الرب ط.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
1000 حصة لكل واحدة  مقسمة الى 

100د2هم.
السيدة ع ئشة   : مسيرة الشركة 

ن فع، لفترة غير محدودة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م 22   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223، تحت 2قم 133822.
44 P

STE BRAHIM CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مبرم بت 2يخ  
تم تأسيس  ب لرب ط،   2223 ين ير   2
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ب ملواصف ت الت لية :
 STE BRAHIM  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU
الوس طة    : االجتم عي  الهدف 
واالكسسوا2ات  املالبس  بيع  في 

املستعملة.
ش 2ع أحمد    7  : املقر االجتم عي 
الطوكي الط بق الث ني الشقة 2قم 10 

الدا2الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التقييد في السجل التج 2ي..

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
م عدا  سنة  كل  من  ديسمبر   321
السنة االولى تبتدئ من ت 2يخ التقييد 

ب لسجل التج 2ي .
د2هم   10.000  : 2اسم ل الشركة 

مقسمة الى ك لت لي :
100 حصة اجتم عية بقيمة 100 

د2هم لكل حصة.
ليلى  السيدة   : الشركة  مسير 

ابراهمي.
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.574657
45 P

STE CNAPP
2اسم له  : 500.000 د2هم

السجل التج 2ي 2قم : 55257
تغيير االسم التج 2ي، تغيير املقر 

االجتم عي  وتفويت حصص
الجمعي ت  مداوالت  بمقت�ضى 
العمومية للشرك ء املنعقدة بت 2يخ 10 
 ،STE CNAPP فبراير 2223، لشركة

ش.ذ.م.م. تقر2 م  يلي :
إثر وف ة شريك  استمرا2 الشركة 

وتقسيم حصصه بي9 الو2ثة.
هشة حصص اجتم عية.

تعيي9 مسير وحيد للشركة. 
تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
 ،2223 فبراير   24 بت 2يخ  ب لرب ط 

تحت 2قم 133614.
للشي 9

46 P

STE SNACK KHAMLICHI
SARL AU

الفسخ املسشق للشركة
ترية  الخملي�ضي  السيدة  قر2ت 
»سن ك  لشركة  الوحيدة  الشريكة 
 SNACK KHAMLICHI الخملي�ضي« 
14 فبراير 2223،  SARL AU، بت 2يخ 
وتعيي9  للشركة  املسشق  الفسخ 
له   السيدة الخملي�ضي ترية ف سخة 

ب لعنوا9 الت لي :
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1 مجمع حدائق ابن بطوطة بلوك 
ب الط بق اال2�ضي 2قم 8 طنجة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بت 2يخ  بطنجة  التج 2ية 

2223، تحت 2قم 262959.
بمث بة مقتطف وبي 9

47 P

STE AGEXPLORE
SARL

مقره  االجتم عي : ش 2ع القد2 
تجزئة ل امكوب  تجزئة 2 الط بق 

االول 2قم 5 العوامة طنجة
تأسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 ،2223 فبراير   10 بت 2يخ  بطنجة 
لشركة  األس �ضي  الق نو9  وضع  تم 
املميزات  ذات   AGEXPLORE SARL

الت لية :
الشرك ء : خ لد ابن الح مد مغربي 
الجنسية مزداد بت 2يخ 1972/27/21 
الجشيلة  بحي  والس كن  بمراكش 
اق مة البرزخ 2قم 39 طنجة والح مل 
 ،E448315 2قم  الوطنية  للشط قة 

ص لحة الى غ ية 23 يونيو 2232.
الجنسية  مغربي  عرفوي   ع دل 
بسيدي   1976/25/29 مزداد بت 2يخ 
 52 سليم 9 والس كن بشلوك ج 2قم 
الحوزية القنيطرة والح مل للشط قة 
ص لحة الى   LB48526 الوطنية 2قم 

غ ية 26 ديسمير 2223.
.STE AGEXPLORE  : التسمية

الغرض : الز2اعة امل ئية، االشغ ل 
امليك نيكية ب ملع مل.

الرأسم ل  : حدد 2اسم ل الشركة 
في 100.000 د2هم مقسمة الى 1000 
100 د2هم  حصة اجتم عية من فئة 
وسددت  إكتتبت  الواحدة  للحصة 

كم  يلي :
 500  ... السيد خ لد ابن الح مد 

حصة.
السيد ع دل عرفوي 500 حصة.

القد2  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 
الط بق   2 تجزئة  امكوب   ل  تجزئة 

االول 2قم 5 العوامة طنجة .

املدة : 99 سنة.
من  كل  تعيي9  تم   : التسيير  
وع دل  الح مد  ابن  خ لد  السيدا9 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا9  عرفوي 

محدودة.
التوقيع املزدوج للشرك ء هو الذي 

يلزم الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 2يخ  بطنجة  التج 2ية 

2223، تحت 2قم 263175.
بمث بة مقتطف وبي 9

48 P

ZIZ & A SUSTAINABILITY
املقر االجتم عي : 79 ش 2ع ابن سين  
الط بق 2 عم 2ة 08 اكدال الرب ط

تغيير املقر االجتم عي
انعقد   2022 ديسمبر   9 بت 2يخ 
لشركة  الع دي  الغير  الع م  الجمع 
 ZIZ & A SUSTAINABILITY SARL

AU« حيت تمت املص دقة على :
تغيير املقر االجتم عي للشركة من 
عم 2ة   2 ش 2ع ابن سين  الط بق   79
08 اكدال الرب ط الى العنوا9 الت لي: 
إق مة 32 شقة 27 ش 2ع موالي احمد 

لوكيلي حس 9 الرب ط.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 2قم 133832

49 P

 PERFECT.HK.COMPANY
SARL

السجل التج 2ي : 166723
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي حر2 ب لرب ط 
وضع  تم   2223 فبراير   17 بت 2يخ 
محدودة  لشركة  األس �ضي  الق نو9 

املسؤولية وذات املواصف ت الت لية:
PERFECT.  « التسمية 

»HK.COMPANY SARL
املقر االجتم عي : ش 2ع املق ومة ، 
مجمع فيدال 381 عم 2ة ،ف شقة 

19 حي املحيط الرب ط.

الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 
100.000 د2هم

الغرض :
 الترويج العق 2ي

مق ول في الشن ء
املدة : 99 سنة

الجرا2ي  هش م  السيد   : التسير 
والسيد كم ل الجرا2ي

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  التج 2ي  ب لسجل  الق نوني 
تحت  ب لرب ط  التج 2ية  املحكمة 

الرقم 133736.
50 P

FISCAADVISORY SARL
RC: N°161683

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 FISCAADVISORY SARL لشركة 
قر2   2223 ين ير   9 بت 2يخ  املنعقد 
السيد مروا9 حسني  الشركة  مسير 
2قم  الوطنية  للشط قة  الح مل 

G399327 م  يلي :
 400  : من  الشركة  مقر  تغيير 
بد2  إق مة  الث ني  الحسن  ش 2ع 
الشقة 2قم 5 ديو2 الج مع. إلى  ش 2ع 
الحسن الث ني 2قم 1 الشقة 2قم 4 

د2ب جسو2.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
ين ير   14 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

.J 1255 2223 تحت 2قم
وهذا بمث بة مقتطف وبي 9

51 P

UNIHEALTH SARL
RC: 157977

توسيع الهدف االجتم عي
 لشركة ذات مسؤولية محدودة

قر2ا ص حبي الشركة :
الح مل  علي  الت زي  السيد 
 ,AA37237 2قم  الوطنية  للشط قة 
امل لك لـ 500 حصة, و السيدة ليلى 
الوطنية  للشط قة  الح ملة  الت زي 
2قم A394769 امل لكة لـ 500 حصة, 
توسيع الهدف االجتم عي للشركة إلى 

م  يلي :

الشيع ب لجملة  استيراد وتصدير، 

منتج ت  لجميع  والتقسيط 

منتج ت  وتوزيع   ، ب لبشرة  العن ية 

األجهزة  التجميل،  مستحضرات 

كواشف,  غذائية,  مكمالت  الطشية 

تشخيصية في املختبر.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   24 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1610.
وهذا بمث بة مقتطف وبي 9

52 P

LE DEVELOPPEUR

تصفية
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 LE ب لرب ط   2020 نوفمبر   10

 DEVELOPPEUR SARL AU

سجله   د2هم   100.000 2أسم له  

 14 148071 مقره  ب  التج 2ي 2قم 

أكدال   4 زنقة االشع 2ي الشقة 2قم 

الرب ط قر2 م  يلي :

قفل التصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

سبتمبر   12 في  ب لرب ط  التج 2ية 

2022 الرقم 128606.

53 P

AZ CAR

تصفية
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 AZ CAR ب لرب ط   2022 ين ير   4

100.000 د2هم  SARL AU 2أسم له  

سجله  التج 2ي 2قم 157781 مقره  

الط بق   7 زنقة اوكيمد9 2قم   16 ب 

األول هوت اكدال قر2 م  يلي :

قفل التصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط في 5 ديسمبر 2022 

الرقم 132953.

54 P
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PARC EOLIEN DE TAZA
شركة مس همة

RC TAZA : 2843

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الغير الع دي بت 2يخ 15 نوفمبر 2022 

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية :

 Shuji AKIYOSHI استق لة السيد

من منصب متصرف الشركة ؛

 Ahmad Syahrani تعيي9 السيد 

لجواز  الح مل   BIN SULAIMAN

 A52229325 2قم  امل ليزي  السفر 

كمتصرف جديد للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   2 بت 2يخ   بت زة،  االبتدائية 

2223، تحت 2قم 77.

55 P

GMK LEGAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

 بموجب عقد عرفي، املؤ2خ بت 2يخ 

الشيض ء،  الدا2  في   2223 ين ير   24

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة، تكمن ممي زته  في م  يلي :

 GMK LEGAL  : التسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   ،SERVICES

محدودة. 

ليوتي،  إق مة   : االجتم عي  املقر 

الط بق  علي،  بن  الحسي9  ش 2ع 

الدا2   ،51 2قم  الشقة  الس بع، 

الشيض ء، 20250.

الهدف االجتم عي :

الخدم ت  أنشطة  جميع 

التع قدية  الهيكلة  في  االستش 2ية 

ومش 2يع  التحتية  الشنية  وتطوير 

وفي  املغربية  اململكة  في  الط قة 

إفريقي .

االستش 2ات  أنشطة  جميع 

ب لنقطة  يتعلق  فيم   الق نونية 

ب ستثن ء  غيره ،  أو  أعاله  املذكو2ة 

مم 2سة مهنة املح م ة املسجلة لدى 

نق بة املح مي9 ب ململكة املغربية ؛

وسيلة،  بأي  الشركة  مش 2كة 
في أي   ، بشكل مش شر أو غير مش شر 
ب لغرض  مرتشطة  تكو9  قد  عملي ت 
شراء  أو  االكتت ب  أو  املس همة  أو 
الشرك ت  حقوق  أو  امل لية  األو2اق 
أو  التح لف ت  أو  الدمج  عملي ت  أو 
املش 2كة في املش 2كة أو غير ذلك، من 
أي  على  االستحواذ   ، اإلنش ء  أجل 

أموال أو تأجيره  أو تأجيره  ؛
نقل  أو  أو تشغيل  أو حي زة  أخذ 
االختراع  وبراءات  العملي ت  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ؛
املع مالت  جميع   ، ع م  وبشكل 
أو  امل لية  أو  التج 2ية  أو  الصن عية 
املنقولة،  غير  أو  املنقولة  أو  املدنية 
والتي قد تكو9 مرتشطة بشكل مش شر 
املش 2  األشي ء  بأحد  مش شر  غير  أو 
أو  مم ثلة  أشي ء  بأي  أو  أعاله  إليه  

ذات صلة.
الشرك ء :

 MOKHTARI NORTH« شركة 
 AFRICA LLP – ADVISORY &
ذات  شركة   ،»CONSULTING
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
في  مسجلة  يو2و،   3222 م له   2أ2 
2قم  تحت  بلششونة  التج 2ي  سجل 
وتمثله  السيدة غ لية   517247780

مخت 2ي.
من  مخت 2ي،  غ لية  السيدة 
ب لرب ط،   21/12/1985 مواليد 
الح ملة لجواز السفر الفرن�ضي 2قم: 

.CY 9322114
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

املسيرة لفترة غير محدودة :
من مواليد  السيدة نو2ة العفير، 
الشيض ء،  الدا2  في   23/22/1961
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 

.A212824 : 2قم
تم تحديد مدة الشركة في   : مدة 
من تسجيله   سنة و ذلك إبتداء   99

ب لسجل التج 2ي.
تحديد  تم   : الشركة  2أسم ل 
آالف  م ئة  بمشلغ  الشركة  م ل  2أ2 
 1000 مقسمة إلى  د2هم،   100.000
حصة إجتم عية، من فئة 100 د2هم 

للحصة الواحدة محر2ة ك لت لي :

 MOKHTARI NORTH« شركة 
 AFRICA LLP – ADVISORY &
حصة   500   »CONSULTING

إجتم عية.
 500 مخت 2ي  غ لية  السيدة 

حصة إجتم عية.
مجموع : 1000 حصة إجتم عية.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى 31 ديسمبر.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 
06 م 22 2223 تحت 2قم 861515.
56 P

 AVENUES WEST REALTY
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

 بموجب عقد عرفي، املؤ2خ بت 2يخ 
الشيض ء،  الدا2  في   2223 فبراير   16
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تكمن  وحيد،  بشريك  محدودة 

ممي زته  في م  يلي :
 AVENUES WEST  : التسمية 
شركة   ،REALTY INVESTMENTS
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
 - الدا2 الشيض ء   : املقر االجتم عي 
131، ش 2ع أنف ، إق مة أزو2، مكتب 

2قم 11 – ب.
الهدف االجتم عي :

املي دين  في  العق 2ية  التنمية 
التج 2ية  السكنية،  السي حية، 

واملهنية ؛
العق 2ات  وشراء  وبيع  تملك 
واأل2ا�ضي وتطويره  لحس ب الشركة 

داخل اململكة املغربية ؛
إدا2ة أمالك الشركة وكدا أمالك 
أسهم  وشراء  وبيع  تملك  الغير، 
وسندات الشرك ت العق 2ية لحس ب 

الشركة ؛
وتقديم  الد2اس ت  إعداد 
العق 2ية  املج الت  في  االستش 2ات 

بك فة أنواعه  ؛

ملكية جميع الحقوق والعق 2ات 

املكتسشة أو املستلمة كمس همة من 

وإدا2ة واستغالل هذه  قشل الشركة، 

الحقوق، في شكل إيج 2 أو غير ذلك ؛

شراء وامتالك العق 2ات ؛

وتشغيله   وإدا2ته   املش ني  تملك 

وتأجيره  ؛

حي زة جميع املش ني من أي نوع، 

طريق  عن  اإلدا2ة  اإلدا2ة،  امللكية، 

التخصيص  ذلك،  غير  أو  اإليج 2 

في  للشرك ء  لالستخدام  املج ني 

األم كن التي يشغلونه ، والتصرف في 

املمتلك ت التي ستمتلكه  عن طريق 

املس همة  أو  التش دل   ، االستحواذ 

االستثم 2ات  جميع   ، ذلك  غير  أو 

في  بم   أشك له ،  بجميع  الرأسم لية 

على  االستحواذ  أو  االكتت ب  ذلك 

جميع األسهم والسندات واألسهم ؛

استيراد مواد و االت الشن ء ؛

أي  في  حصة  على  االستحواذ 

مرتشط  أو  مش به  غرض  له   شركة 

شركة أو مس همة  عن طريق إنش ء 

شرك ت ق ئمة أو مشروع مشترك أو 

الشريك  طريق  عن  حتى  أو  اندم ج 

بأي  أو  م لية  أو2اق  شراء  أو  الع م 

وسيلة أخرى ؛

أي مع ملة تج 2ية أو صن عية أو 

م لية أو منقولة أو غير منقولة تتعلق 

بغرض  مش شر  غير  أو  مش شر  بشكل 

توسع  تسهيل  أو من شأنه   الشركة 

الشركة وتطويره  ؛

حي زة  أو  إنش ء  أعم،  وبصو2ة 

جميع  تشغيل  أو  إدا2ة  أو  تأجير  أو 

وجميع  واملنشآت  الصن ديق 

العملي ت أو براءات االختراع املتعلقة 

جميع  وكذلك  األنشطة،  بهذه 

والتي  ك 9،  نوع  أي  من  العملي ت 

أو  مش شر  بشكل  مرتشطة  تكو9  قد 

ألية  أو  الشركة.  بهدف  مش شر  غير 

أغراض أخرى مم ثلة أو ذات صلة، 

أو من املحتمل أ9 تسهل توسيعه  أو 

تطويره .
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الشريك الوحيد :
غ نم مزعل  السيد محمد س لم 
الحريص، من جنسية كويتية، املزداد 
الق طن   ،23/11/1964 بت 2يخ 
ب لكويت – سلوي قطعة 6 - ش 2ع 12 
5، والح مل لجواز السفر  - فيال 2قم 

.PD5966259 2قم
تم تعيي9 كمسير وحيد   : التسيير 

للشركة لفترة غير محددة :
غ نم مزعل  السيد محمد س لم 
الحريص، من جنسية كويتية، املزداد 
الق طن   ،23/11/1964 بت 2يخ 
ب لكويت – سلوي قطعة 6 - ش 2ع 12 
- فيال 2قم 5، و الح مل لجواز السفر 

.P05966259 2قم
الشركة  مدة  تحديد  تم   : مدة 
في99 سنة و ذلك إبتداء من تسجيله  

ب لسجل التج 2ي.
تحديد  تم   : الشركة  2أسم ل 
مليو9  بمشلغ  الشركة  م ل  2أ2 
1.000.000 د2هم ، مقسمة إلى م ئة 
فئة  من  إجتم عية،  حصة   10.000
100 د2هم للحصة الواحدة املكتتشة 
واملحر2ة من طرف الشريك الوحيد :

غ نم مزعل  السيد محمد س لم 
الحريص : 10.000 حصة إجتم عية.
السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.
املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 

6 م 22 2223 تحت 2قم 861523.
57 P

 STE FRUITS ET LEGUMES
BOUKACHA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم
العنوا9 : محل 2قم 7 أم ل 5 املركز 
التج 2ي الفتح املسيرة ح.ي.م الرب ط
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بت 2يخ 6 فبراير 2223 قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

 STE FRUITS ET  : التسمية 
LEGUMES BOUKACHA

الخضر  بيع   : االجتم عي  الهدف 
والفواكه الطرية ب لتقسيط.

2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
كله   الواحدة  للحصة  د2هم   100

للشريك الوحيد.
بوق شه الحسي9.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
5 املركز  7 أم ل  : محل 2قم  املقر 
التج 2ي الفتح املسيرة ح ي م الرب ط.

املسير : يوق شة الحسي9.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166539
58 P

AL MEHRATH
SARL AU

RC : 158725
Liquidation Totale

املؤ2خ  العرفي  املحضر  حسب 
لشركة   2223 فبراير  ف تح  بت 2يخ 
ذات   ALMEHRATH SARL AU
الرأسم ل 10.000 د2هم التي يتواجد 
فرنس   ش 2ع   45 بعم 2ة   : مقره  

الشقة 8 أكدال الرب ط.
تقر2 م  يلي :

املص دقة على الحس ب الخت مي 
ين ير  ف تح  بي9  م   املتراوحة  للمدة 

2022 إلى 31 ديسمبر 2022.
املص دقة على الحس ب الخت مي 
إلى   2223 ين ير  ف تح  من  للتصفية 

ف تح فبراير 2223.
مع إعط ء البراءة للمصفي.

واإلقف ل  التصفية  عملية  ختم 
النه ئي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م 22   2 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 133799.
59 P

WHY NOT NOW
SARLAU

تأسيس
املسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بت 2يخ 23 ديسمبر 2021 تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخص ئص الت لية :

WHY NOT NOW : التسمية

SARLAU : الصفة الق نونية

الهدف االجتم عي : املهن املرتشطة 

كراء  شراء  بيع  والعم 2ة  ب لعق 2ات 

تسيير والشن ء وأنشطة تج 2ية أخرى.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة.

 1000 سم عيل  امجوط  السيد 

حصة.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة.

ش 2ع   400  : االجتم عي  املقر 

الحسن الث ني إق مة بد2 الشقة 2قم 

5 الرب ط.

املسير : امجوط سم عيل.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

121273 ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط.

 157101 2قم  التج 2ي  السجل 

الضريشة املهنية 25709519.

60 P

SOCIETE SAHARA 24
SARL

سجل تج 2ي 2قم 13291

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب ملميزات الت لية :

التصفية النه ئية.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

م 22   6 بت 2يخ  ب لعيو9  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 23/4234.

61 P

INTAX ADVISORY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
جشل ط 2ق 2قم 286 حي الوحدة 02 

العيو9 - 70010 العيو9
تعيي9 مسير جديد للشركة

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
مؤ2خ 08 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

كمسير  ي سي9  العيوض  السيد 
 INTAX ADVISORY لشركة  جديد 
امل  للسيد هش م  خلف    SARL AU

املستقيل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   2 بت 2يخ  ب لعيو9  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 4228/23.
62 P

بيغ انفيست
غير  الع م  الجمع  ملداوالت  تشع  
الع دي املنعقد يوم ف تح م 22 2223 
 SOCIETE BIG INVEST لشركة 
املسؤولية  محدودة   SARL AU
د2هم تم االتف ق   10.000 برأسم ل 

على م  يلي :
حي   45 من   : الشركة  مقر  تغيير 

املنزه يعقوب املنصو2 الرب ط.
إلى : ش 2ع موالي 2شيد حي الغزالي 
األول  الط بق   4 2قم  األمل  عم 2ة 

تم 2ة.

الق نوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التج 2ية ب لرب ط يوم 7 

م 22 2223 تحت 2قم 133877.

63 P

ائتم نية أسف 2 كونس ي

شقة 2قم 4 جن 9 النهضة 1 الرب ط

اله تف : 25.37.72.97.62

اله تف النق ل : 26.62.74.43.37

ETTAOUIL OPTIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس  بمقت�ضى عقد عرفي، 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريكة واحدة.
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 ETTAOUIL  : االجتم عي  اللقب 

.OPTIQUE SARL AU

السيدة أمينة الطويل،   : الشرك ء 
ب.و.ط. C684727 : 500 سهم.

املسير : السيدة أمينة الطويل.
2أ2 امل ل : 50.000 د2هم.

النش ط : نظ 2اتي.
إق مة   2 النهضة  حي   : العنوا9 

النو2 2 تم 2ة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22  ف تح  يوم  تم 2ة  االبتدائية 
السجل   ،10051 2قم  تحت   2223

التج 2ي 2قم 138517.
للشي 9

64 P

LABEVAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

العنوا9 : زنقة األشعري العم 2ة 2 
الشقة 2قم 29 أكدال الرب ط

تم  أس �ضي  ق نو9  بمقت�ضى 
تم   2223 فبراير   20 تسجيله بت 2يخ 

تأسيس الشركة.
LABEVAL SARL AU : االسم

املوضوع : 
االستش 2ة في التسيير.

الخدم ت.
2أ2 امل ل : 100.000 د2هم.

التسيير : محمد الركبي.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
التج 2ية ب لرب ط RC166843 بت 2يخ 

6 م 22 2223.
65 P

م ن جمنت كونسيلتي9 اند اكونط

 IHI TRANSPORT ET
LOGISTIQUE
ش. م. م. م. و.

2أ2 امل ل : 100.000 د2هم
املقر الرئي�ضي : 15 ش 2ع األبط ل 2قم 

4 أكدال الرب ط
يوم خ ص  اتف ق  عقد   بموجب 
مسير  قر2   ،2022 ديسمبر   26
 IHI TRANSPORT ET شركة 

و، ذات  م.  م.  م.  LOGISTIQUE ش. 

الرأ2 امل ل 100.000 د2هم، م  يلي :

الفسخ املسشق للشركة.

الحلو  إهيرو  عمر  السيد  تعيي9 

للقي م بهذه املهمة.

ش 2ع   15 التشطيب  عنوا9 

األبط ل 2قم 4 أكدال الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 133727 

بت 2يخ ف تح فبراير 2223.

66 P

GLOBAL TOOLS
SARL

العنوا9 : عم 2ة 6/7 تجزئة مو2فن 

محل تج 2ي 2قم 2 ت بريكت

سال

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي محر2 بت 2يخ 

27 ديسمبر 2022 واملسجل بمصلحة 

7 فبراير 2223  التسجيل ب لرب ط في 

6225، قر2 املس همو9 في  تحت 2قم 

: GLOBAL TOOLS SARL شركة

تشطيب الهدف االجتم عي :

االستيراد والتصدير.

وتأجير وصي نة  )بيع وشراء  ت جر 

آالت وأدوات التصنيع).

و2شة للتصنيع الكهروميك نيكي.

تمديد الهدف االجتم عي :

الكشيرة،  اآلالت  اآلالت،  أدوات 

املعدات الصن عية أو مق ول )ت جر).

نج 2ة أملنيوم واملع د9 )مق ول).

نج 2.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط في املحكمة االبتدائية ملدينة 

تحت   2223 سال بت 2يخ ف تح م 22 
2قم 40655.

67 P

NAYMAN
SARLAU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لدا2   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الشيض ء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

NAYMAN : التسمية

األعم ل  في  مق ول   : الهدف 

املختلفة والشن ء.

زنقة  ،64  : التج 2ي   العنوا9 

عشد هللا املديوني الط بق األول شقة 

2قم 2 - 22322 الدا2 الشيض ء.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في 100.000 د2هم مقسمة إلى 1000 

للحصة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

للسيد 2شيد حمدي.

تم تعيي9 السيد 2شيد   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  حمدي 

محدودة.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدا   31 إلى 

ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة 

م 22   3 بت 2يخ   574553 تحت 2قم 

.2223

68 P

MOLAT
SARLAU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لدا2   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الشيض ء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

MOLAT : التسمية

األعم ل  في  مق ول   : الهدف 

املختلفة والشن ء.

زنقة   ،12  : التج 2ي  العنوا9 

س 2ية بن زنيم الط بق 3 شقة 2قم 3 

النخيل 22322 الدا2 الشيض ء.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في 100.000 د2هم مقسمة إلى 1000 

للحصة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

للسيد 2شيد حمدي.

تم تعيي9 السيد 2شيد   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  حمدي 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة 

تحت 2قم 574373 بت 2يخ 32 م 22 

.2223

69 P

QV9

SARLAU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لدا2   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الشيض ء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

QV9 : التسمية

املعدات  في  التج 2ة   : الهدف 

املكتب  ولوازم  والطش عة  الكمشيوتر 

ب لجملة.

86، زنقة والد   : العنوا9 التج 2ي 

 -  49 2قم  متجر  األول  الط بق  زي 9 

22322 الدا2 الشيض ء.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في 100.000 د2هم مقسمة إلى 1000 

للحصة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

للسيد 2شيد حمدي.

تم تعيي9 السيد 2شيد   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  حمدي 

محدودة.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدا   31 إلى 

ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة 

م 22   3 بت 2يخ   574561 تحت 2قم 

.2223

70 P
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ADAM GYM SALE
SARL

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 ،2223 فبراير   22 بت 2يخ  الرب ط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
ADAM GYM SALE : التسمية

الهدف االجتم عي : 
ق عة 2ي ضية.

الثق فة الشدنية وفنو9 الرقص.
د2هم   100.000  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة.
منصف بو2ا2 850 حصة.

هند بو2ا2 150 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
ديسمبر من كل سنة م  عدا   31 إلى 
ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
إق مة  و17   16 مخ ز9   : املقر 
طريق  األقوا2  حفرة  تجزئة  حمزة 

بنيطرة سال.
املسير : ادم بو2ا2.

 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 
.37527

71 P

RAFIN WORLD COMPANY
SARL AU

تأسيس شركة
في العرفي  العقد  تسجيل   ت 2يخ 
17 فبراير 2223 ب لرب ط والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :
الهدف االجتم عي :

االستيراد.
الشيع والشراء للحيوان ت الحية.

ملستحضرات  والشراء  الشيع 
التجميل وصحة الجسم.

2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 د2هم للحصة الواحدة ويملكه  

السيد فيصل 2حميي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
ا�ضي  ايت  دوا2   : االجتم عي  املقر 
ايت ملوك جم عة خميس ايت واحي 

- تيفلت.
املسير : فيصل 2حيمي.

التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 
.1475

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
م 22   2 بت 2يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 606.
72 P

A M T FORUM STAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

2أسم له  : 100.000 د2هم

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بتم 2ة،   2223 فبراير   9
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لصف ت الت لية :
: اسم  الشركة  :تحمل   التسمية 

A M T FORUM STAR SARL AU 
 GOLDEN عند  : املقر االجتم عي 
SEAT شقة 2قم 2، عم 2ة 21، تجزئة 

بو2ا2، تم 2ة.
الهدف : بيع السج دات واألفرشة 

/ أشغ ل الشن ء وأشغ ل متعددة.
بمشلغ  حدد   : الشركة  2أسم ل 

 1000 د2هم مقسمة على   100.000
 100 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 
د2هم، يمتلكه  السيد عشد هللا مفروح 

بقيمة : 1000 حصة.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من ت 2يخ تسجيله  في 

السجل التج 2ي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عشد هللا مفروح.

سجلت الشركة ب لسجل التج 2ي  

للمحكمة االبتدائية بتم 2ة تحت 2قم 

.138525

73 P

STE MESBAHY FARM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة شريك 

واحد
2أسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : دوا2 اوالد 

مصش ح الكش 2، قي دة الشح 2ة اوالد 

عي د، سوق األ2بع ء الغرب، إقليم 

القنيطرة

تأسيس شركة
بت 2يخ  العرفي  للعقد   تشع  

قواني9  وضع  تم   2223 فبراير   28

 STE MESBAHY FARM الشركة 

SARL AU ذات املميزات الت لية :

.MESBAHY FARM : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

االستغالل  تدبير   : املوضوع 

الفالحي.

: دوا2 اوالد مصش ح  املقر الرئي�ضي 

الكش 2، قي دة الشح 2ة اوالد عي د.

الرأسم ل : 100.000 د2هم.

التسيير : املصش حي محمد.

املدة : 99 سنة تشدئ من التسجيل 

الرسمي ب ملص لح اإلدا2ية.

لدى  الضشط  بكت بة  اإليداع  تم 

األ2بع ء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

 2223 م 22  ف تح  بت 2يخ   الغرب 

تحت 2قم 2223/28.

74 P

SANO PHARMA
SARL AU

تأسيس شركة
بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تأسيس  تقر2  بسال   2223 فبراير   8

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد ب لخص ئص الت لية :

التسمية االجتم عية : س نو ف 2م .

الرحمة،  حي   : االجتم عي  املقر 

قط ع دال، 2قم 1290، سال.

تكميلية  مواد  تصنيع   : الهدف 

وششه الطشية.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثه  الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 من ديسمبر 

من كل سنة.

في  حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 

 1000 د2هم  مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 د2هم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد عشد العزيز الحمراوي ملدة غير 

محدودة.

 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.37557

ب ملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

االبتدائية بسال بت 2يخ 2 م 22 2223 

تحت 2قم 40669.

75 P

STE HIBAD CONSEIL

GXEL
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد 

وعنوا9 مقره  االجتم عي : عم 2ة 

32 شقة 2قم 8 ش 2ع موالي أحمد 

لوكيلي حس 9  10020 الرب ط 

املغرب

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

166829

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الواحد

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إعداد  تم   2223 فبراير   9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية : 

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

  GXEL  : بمختصر تسميته   االقتض ء 

 .SARL AU

استش 2ة   : غرض الشركة بإيج ز 

التسيير، تسيير املش 2يع.

عنوا9 املقر االجتم عي : عم 2ة 32 

شقة 2قم 8 ش 2ع موالي أحمد لوكيلي 

حس 9 10020 الرب ط املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم مقسم ك لت لي :

 1000 غيثة  حسو9  السيدة 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه   غيثة  حسو9  السيدة 

إق مة نخيل الري ض شقة   ،9 قط ع 
3 زنقة البرقوق حي الري ض 10100، 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :

عنوانه   غيثة  حسو9  السيدة 

إق مة نخيل الري ض شقة   ،9 قط ع 
3 زنقة البرقوق حي الري ض 10100، 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 التج 2ية الرب ط بت 2يخ 6 م 22 2223 

تحت 2قم 133834.

76 P

CAFE LA CITRINE
SARL

تعديل
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الك ئنة   CAFE LA CITRINE لشركة 

إق مة  ش 2ع محمد الخ مس،   7  : ب 

في  واملؤ2خ  سال  ت بريكت،   1  أدم 

7 فبراير 2223 قر2 الشرك ء م  يلي :

تغيير املقر االجتم عي للشركة من 

7 ش 2ع محمد الخ مس، إق مة أدم 1 

ت بريكت، سال إلى إق مة 2م نة ك 2د9 

1 تجزئة 32 محل 2قم 14، احصي9، 

سال الجديدة.

وذلك  االجتم عي  الهدف  توسيع 

بزي دة نش ط املقهى.

 تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة : 

الس لفة  التعديالت  بإدخ ل  وذلك 

الذكر ووفق  مل  يقتضيه الق نو9.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بسال في 

ف تح م 22 2022 تحت 2قم 245.

77 P

فيط  كوم

مكتب الحس ب ت والجش ي ت واستش 2ة املق والت

32 زنقة لشن 9 الشقة 2قم 8، حي املحيط، الرب ط

اله تف : 12 32 72 2537

BEST IN HASSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  : 100.000 د2هم

العنوا9 : عم 2ة 58 شقة A3 زنقة 

واد سشو، أكدال، الرب ط

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

ف تح م 22 2223 تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ب لخص ئص 

الت لية :

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

.STE BEST IN HASSAN : التسمية

الهدف : فندق.

شقة   58 عم 2ة   : املقر االجتم عي 

A3 زنقة واد سشو، أكدال، الرب ط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 

 100.000 في  االجتم عي  الرأسم ل 

د2هم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 د2هم لكل حصة مقسمة ك لت لي :

 500 السيدة فتيحة اكو2 تمتلك 

حصة ؛

 500 السيد عزيز بوم لك يمتلك 

حصة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

تسيير الشركة : تم تعيي9 السيدة 

فتيحة اكو2 مسيرة للشركة ملدة غير 

محددة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بت 2يخ 6 م 22 2223 تحت 

.D133813 2قم

 166807  : 2قم السجل التج 2ي 

ب لرب ط.
لالستش 2ة والتنبيه

فيط  كوم

78 P

شركة اكو- اما38 كارغونطال  
ش.م. م

  ECO-AMA38 CAR RENTAL

  SARL

2أسم له  : 100.000 د2هم

 حي 85 الجديد  بوم لن داد2 تنغير 

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بت 2يخ 

شركة  تأسيس  تم   15/22/2223

ذات الخص ئص الت لية :

1 - التسمية : شركة  اكو- ام 38 

 Ste ECO-AMA ك 2غونط ل  ش .م.م

.38 CAR RENTAL SARL

 85 حي   : االجتم عي  مقره    -  2

الجديد  بوم لن داد2 تنغير.
3 - نش طه  : كراء السي 2ات بدو9 

س ئق. 

من  تسير  الشركة   : التسيير   -  4

عشد  عي�ضى  ايت   : السيد  طرف 

الرحم 9 أو ايت احمد محمد. 

2أسم له   حدد   : الرأسم ل   -   5

في  100.000 مقسم إلى 1000حصة  

بقيمة 100 د2هم للواحد.

6 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 

تسجيله  ب لسجل التج 2ي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  7

ب ملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  

2قم  تحت   28/22/2223 بت 2يخ 

.4345/156
من اجل الخالصة و الشي 9

79 P

شركة حسن سعيد
ش.م. م

   HASSAN SAID  SARL

2أسم له   : 1.000.000 د2هم 

دوا2غليل تغزوت تنغير 

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بت 2يخ 

شركة  تأسيس  تم   32/21/2223

ذات الخص ئص الت لية :

1 - التسمية : شركة  حسن سعيد 

.Ste  HASSAN SAID SARL ش.م.م

دوا2 غليل   : - مقره  االجتم عي   2

تغزوت تنغير.

3 - نش طه  :

أشغ ل الشن ء املختلفة ؛

أو صي نة طرق االتص الت  إنش ء 

وأن بيب املي ه والصرف الصحي ؛

نقل الشض ئع  لحس ب الغير.

من  تسير  الشركة   : التسيير   -  4

أو  طرف السيد :حسن ايت امش 2ك  

سعيد البرك ني. 

: حدد 2أسم له  في  الرأسم ل   -  5

1.000.000 مقسم إلى 10000حصة  

بقيمة 100 د2هم للواحد.

6 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 

تسجيله  ب لسجل التج 2ي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  7

ب ملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  

2قم  تحت   21/23/2223 بت 2يخ 

.4349/158
من اجل الخالصة والشي 9

80 P

شركة م- سمبل
ش.م.م

  M-SIMPLE   SARL

2أسم له   : 100.000 د2هم 

2قم 181 ش 2ع محمد الخ مس 

اسرا2 تنغير 

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بت 2يخ 

شركة  تأسيس  تم   21/22/2223

ذات الخص ئص الت لية :
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سمشل  م-  شركة    : التسمية   -  1
.STE  M-SIMPLE  SARL ش.م.م

 181 2قم   : مقره  االجتم عي   -  2
ش 2ع محمد الخ مس اسرا2 تنغير.

3 - نش طه  :
املحلشة ؛
املطعم ؛
اإلق مة . 

من  تسير  الشركة   : التسيير   -  4
طرف السيد : الخي ط محمد. 

2أسم له   حدد   : الرأسم ل   -   5
1000حصة   مقسم إلى   100.000 في 

بقيمة 100 د2هم للواحد.
6 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 

تسجيله  ب لسجل التج 2ي.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  7
ب ملحكمة االبتدائية بتنغير   الضشط  
2قم  تحت   28/22/2223 بت 2يخ 

.4343/155
من اجل الخالصة والشي 9

81 P

شركة ترونسبور ام هيتم
ش.م. م.و

  TRANSPORT OMO HYTAM
  SARL AU

2أسم له  : 100.000 د2هم
التجزئة تيشك  2قم 142تنغير 

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بت 2يخ 
شركة  تأسيس  تم   18/21/2223

ذات الخص ئص الت لية :
1 - التسمية : ترونسشو2 ام هيتم 
 Ste TRANSPORT OMOم.م.و. ش 

  .HYTAM   SARL AU
التجزئة   : االجتم عي  مقره    -  2

تيشك  2قم 142 تنغير.
3 - نش طه  :

نقل الشض ئع  لحس ب الغير ؛
االستيراد والتصدير. 

من  تسير  الشركة   : التسيير   -  4
طرف السيدة : ا2بيب ح دة. 

2أسم له   حدد   : الرأسم ل   -   5
1000 حصة   100.000مقسم إلى  في 

بقيمة 100 د2هم للواحد.

6 - املدة : 99 سنة تبتدئ من يوم 
تسجيله  ب لسجل التج 2ي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  7
بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت   23/22/2223 بت 2يخ 

.146 /4333
من اجل الخالصة والشي 9 

82 P

  شركة ترونس تمازيرت
ش.م. م

  STE TRANS TAMAZIRTE SARL
مركز تغزوت تنغير

بيع حصص  اجتم عية
الع دي  الغير  املحضر  بموجب 
قر2   23/22/2223 املنعقد بتنغير في 

شريك الشركة م  يلي :
للسيد  بيع السيد الحو بومدي 9  
50 حصة  م  مجموعه  زغو ابراهيم  

اجتم عية ؛
للسيد  عدي  2فيق  السيد  بيع 
100 حصة  زغو ابراهيم م  مجموعه 

اجتم عية.
بومدي 9   الحو  السيد  تسمية 
كمسيرين  ابراهيم  زغو  السيد  او 

للشركة.                  
الشنكي من  ستتم إدا2ة الحس ب 
أو زغو  طرف السيد الحو بومدي 9  

ابراهيم.
تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط 
بت 2يخ  بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة 
23/23/2223 تحت 2قم 1855/174.

مقتطف لإليداع والنشر

83 P

STE MEILLEUR CONSEIL SARL
 NR B2 LOT DES FONCTIONNAIRES AV

M V 1ER ETAGE - TINGHIR
Tel :26.61.54.24.92/25.24.83.58.92

 STE IKISS GLOBALE
 ش.م. م.و

مركز اكنيو9 - تنغير
2فع 2أسم ل

1 - بموجب املحضر الغير الع دي 
قر2   26/22/2223 املنعقد بتنغير في 

شرك ء الشركة م  يلي :

من   الشركة  2أسم ل  2فع 
د2هم    900.000 د2هم إلى   100.000
مقسم إلى  9.000 حصة بقيمة 100 
نقدية  وبمس همة  للواحد  د2هم  
 (1/4( بربع  املدفوعة  الشرك ء  من 
القرض  للشنك  د2هم   200.000

الفالحي.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2
بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت   28/22/2223 بت 2يخ 

.3627/89
مقتطف لإليداع والنشر

84 P

شركة سعدية جابر دو الرت
ش.م. م.و

STE SAADIA J’ABIR
2قم 268 ش 2ع محمد الخ مس تنغير

إض فة العن صر
الع دي  الغير  املحضر  بموجب 
قر2   22/22/2223 املنعقد بتنغير في 

شريك الشركة م  يلي : 
توسيع هدف الشركة :

العن صر املض فة :
اإلنت ج )اإلنت ج السمعي الشصري).
مدخل الخدمة )مدير).                                                                        
التجميل.                                                                                          
تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط 
بت 2يخ  بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة 
23/23/2223 تحت 2قم 1925/173.

مقتطف لإليداع والنشر

85 P

 STE MEILLEUR CONSEIL SARL
 NR B2 LOT DES FONCTIONNAIRES AV

M V 1ER ETAGE - TINGHIR
Tel : 26.61.54.24.92/25.24.83.58.92

 STE COZAKI TRAV
ش.م. م

دوا2 ت الت ايت سد2ات السهل 
الغربية  قلعة مكونة

إض فة العنصر

1 - بموجب املحضر الغير الع دي 
قر2  في22/12/2222  بتنغير  املنعقد 

شرك ء الشركة م  يلي :

تسمية السيد 2فقي محمد زكري ء  

كمسير للشركة.                                     

الشنكي من  ستتم إدا2ة الحس ب 

طرف السيد 2فقي محمد زكري ء.                               

توسيع هدف الشركة  :

إض فة العنصر :                    

الطش عة. 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   22/22/2223 بت 2يخ 

.142/811

مقتطف لإليداع و النشر

86 P

REVENDEUR OULAD FDILA
SARL AU

2وفوندو2 أوالد افضيال

الشكل الق نوني للشركة : ش.م.م 

شريك واحد
2أسم ل الشركة : 10.000 د2هم

املقر االجتم عي للشركة : ستي 

 األندلس، ش 2ع محمد الس د2 
2قم 18/17 تم 2ة

2قم السجل التج 2ي : 126939 

بتم 2ة

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم تعيي9   2016 يونيو   29 املؤ2خ في 
مسير جديد للشركة السيد املدهو9 
لقشول  تشع   وحيد  كمسير  محمد 

استق لة السيد املدهو9 بالل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   13 االبتدائية بتم 2ة بت 2يخ 

2018 تحت 2قم 1264.

87 P

INFLUENCE 2WIN FX
في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم  قد  ب لرب ط،   2223 فبراير   22

وضع الق نو9 األس �ضي لشركة تحمل 

الخص ئص الت لية :

 INFLUENCE 2WIN  : التسمية 

.FX SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
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الهدف االجتم عي :
تقديم الخدمة للشرك ت ؛

لألفراد  والدعم  املشو2ة  تقديم 
واملنظم ت  واملجتمع ت  والشرك ت 
األخرى،  الخ صة  أو  الع مة 
االستش 2ات في االستراتيجية والتنظيم 
واملوا2د  املعلوم ت  ونظم  واإلدا2ة 
من  واالتص ل،  والتسويق  البشرية 

التصميم إلى التنفيذ ؛
تد2يب شخ�ضي ؛

خدم ت التد2يب ؛
املس عدة  أنشطة  أي نش ط من 
واملشو2ة  والخدم ت،  والدعم، 
في  واملس عدة  والشرك ت  لألفراد 
اإلدا2ية،  الوث ئق  وتو2يد  صي غة 
والشحث واملشو2ة واملت بعة للحصول 
على التمويل وأي مس عدات حكومية 
والشرك ت  األفراد  مس عدة  أخرى، 
وتحويل  تطويرهم،  أجل  من 
اجتم عي،  إدا2ي،   : مثل  نش طهم، 
النظ فة،  )الجودة،   QHSE ضريبي 

السالمة، الشيئة) ؛
التداول.

2أ2 امل ل : 100.000 د2هم مقسمة 
د2هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

الت لي :
كودو  غ يموند  كوم ال9  السيد 

1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
 82 املقر االجتم عي : بلوك ج 2قم 
حي  الحومر،  ديو2  الث لث،  الط بق 

يعقوب املنصو2، الرب ط.
السيد كومال9 غ يموند   : املسير 

كودو.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166863
الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 
بت 2يخ   133865 2قم   تحت 

7 م 22 2223.
88 P

  AMICO D’AFFARI
في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم  قد  ب لرب ط،   2223 فبراير   16

وضع الق نو9 األس �ضي لشركة تحمل 

الخص ئص الت لية :

 AMICO D’AFFARI  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتم عي :

الج هزة  املالبس  وبيع  شراء 

واإلكسسوا2ات من أي نوع ؛

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

املنسوج ت أو املالبس وإكسسوا2ات 

املوضة واألنشطة ذات الصلة ؛

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد 

املنتج ت واملواد ؛

التسويق والتوزيع ؛

التج 2ة ؛

تقديم الخدم ت ؛

أعم ل مختلفة.
2أ2 امل ل : 100.000 د2هم مقسمة 

د2هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

الت لي :

السيد ي سي9 بن ني 500 حصة ؛

السيد محمد بنع مر 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

 82 املقر االجتم عي : بلوك ج 2قم 

حي  الحومر،  ديو2  الث لث،  الط بق 

يعقوب املنصو2، الرب ط.

بن ني  ي سي9  السيد   : املسير 

والسيد محمد بنع مر.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166887

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 133884 

بت 2يخ 7 م 22 2223.
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STE YM HOLDING

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسم ل : 100.000 د2هم

املقر االجتم عي : 15 ش 2ع األبط ل، 

الشقة 2قم 4 أكدال، الرب ط

في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

فبراير 2223 قد تأسست شركة   22

والتي تحمل الخص ئص الت لية :

.YM HOLDING : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتم عي :

استكش ف التعدين ؛

منتج ت  واستع دة  تجهيز 

التعدين.

املتعلقة  املنتج ت  وشراء  بيع 

بقط ع التعدين ؛

املنتج ت  وتصدير  استيراد 

واملعدات املتعلقة بقط ع التعدين ؛

التج 2ة ؛

جميع عملي ت التمثيل والعموالت 

والسمسرة.

2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

املقر االجتم عي : 15 ش 2ع األبط ل، 

الشقة 2قم 4 أكدال، الرب ط.

التسيير  مهمة  أنيطت   : التسيير 

العزيز علوي  إلى السيد ي سي9 عشد 

حفيظي والسيد �ضي محمد بلحسن 

لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج 2ي  ب لسجل  الق نوني 

املحكمة التج 2ية ب لرب ط.

2قم السجل التج 2ي : 166819.

90 P

HEAVEN SQUARE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
طشق  ملقتضي ت العقد الذي تلق ه 

موثق  دوليزال  كريم  محمد  األست ذ 

 ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 17 فبراير 2223 

لشركة  األس �ضي  الق نوني  وضع  تم 

مميزاته   املحدودة  املسؤولية  ذات 

ك آلتي :

 HEAVEN SQUARE  : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الشيض ء،  الدا2   : املقر االجتم عي 

سيدي مومن، بعقة 2قم 2213.

الهدف االجتم عي : تهدف الشركة 

إلى : 

اإلنع ش العق 2ي.

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 سنة.

الرأسم ل االجتم عي : حدد 2أسم ل 

د2هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

حر2ت  د2هم   100 حصة  كل  قيمة 

وسجلت جميعه  على الشكل الت لي :

السيد محمد شعش 9 250 حصة ؛

السيد محمد العالم 200 حصة ؛

اصفية  الزهراء  ف طمة  السيدة 

50 حصة ؛

السيد يوسف لكريني 200 حصة ؛

اآلنسة خولة شعش 9 150 حصة ؛

السيد سفي 9 شعش 9 150 حصة ؛

مجموع الحصص 1000 حصة.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيد محمد شعش 9 والسيد 

محمد العالم ملدة غير محدودة.

العقود  جميع  في  الشركة  تلتزم 

محمد  للسيد  املشترك  ب لتوقيع 

شعش 9 والسيد محمد العالم.

تم اإليداع الق نوني ب ملركز الجهوي 

ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 24 فبراير 2223.

السجل التج 2ي 2قم 573691.
من أجل النسخة واإلش 2ة
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ائتم نية م جستيك كونس ي ش.ذ.م.م

 تم 2ة املركز، ش 2ع الحسن الث ني انجل 6 

عم 2ة 1 شقة 2قم 3 الط بق األول

ORLIGHT
SARL AU

تحويل املقر االجتم عي
بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة 

 2022 أكتوبر   4 بت 2يخ  تم 2ة  في 

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قر2 

االجتم عي وذلك من العنوا9 الت لي :

زنقة األنوا2 2قم 6، حي ابو عج ج ، 

الن ظو2.

إلى العنوا9 الت لي :

جوهرة  إق مة  الث لث،  الط بق 

شقة 2قم 12، تم 2ة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج 2ية ب لن ظو2 

تحت 2قم   2022 ديسمبر   21 بت 2يخ 

.4897
للنشر والشي 9 
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ائتم نية م جستيك كونس ي ش.ذ.م.م

 تم 2ة املركز، ش 2ع الحسن الث ني انجل 6 

عم 2ة 1 شقة 2قم 3 الط بق األول

SPA FLEUR DE JASMIN
SARL AU

تحويل املقر االجتم عي
بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة 

 2022 يوليو   28 بت 2يخ  تم 2ة  في 

قر2ت الشريكة الوحيدة تحويل املقر 

االجتم عي وذلك من العنوا9 الت لي :

 تجزئة 24 هكت 2 سكتو2 3 2قم 53، 

تم 2ة.

إلى العنوا9 الت لي :

عم 2ة 2قم 69 تجزئة بن يوسف، 

2قم 205، تم 2ة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج 2ية ب لن ظو2 

تحت 2قم   2022 ديسمبر   28 بت 2يخ 

.9615
للنشر والشي 9
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RICHE HOME
SARL

2أسم له  100.000 د2هم
املقر االجتم عي : أمل 5 املسيرة، 
يعقوب املنصو2، 1090، الرب ط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي حر2 ب لرب ط 
وضع  تم   2223 ين ير   23 بت 2يخ 
محدودة  لشركة  األس �ضي  الق نو9 

املسؤولية خ صيته  ك لت لي :
 RICHE HOME التسمية : شركة

SARL شركة محدودة املسؤولية.
املواد  بيع  سن ك،   : الهدف 

األسيوية ؛
ممو9 الحفالت.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوينه  النه ئي.

في  محدد   : الشركة  2أسم ل 
100.000 د2هم.

السيدة  طرف  من   : املسير 
العرو�ضي العلمي سع د.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 
التج 2ية الرب ط تحت 2قم 133752 

.(RC 166739( 2223 22 في 2 م
94 P

STE SOLIS ENERGY LEADER
SARL

شركة صوليص إنرجي ليذ2 ش.م.م
1 زاوية زنقة بنز2ت وزنقة طبرك 
مكتب 2قم 22، الط بق الخ مس، 

س حة بثري، حس 9، الرب ط
الع م  الجمع  انعق د  إثر  على 
 2223 ين ير   16 بت 2يخ  االستثن ئي 
املص دق عليه واملسجل ب لرب ط قر2 

ليذ2  إنرجي  صوليص  شركة  شرك ء 
 STE SOLIS ENERGY LEADER
سجله  التج 2ي 2قم 155573 م  يلي :
زاوية   1 من  الشركة  مقر  تغيير 
مكتب  طبرق  وزنقة  بنز2ت   زنقة 
س حة  الخ مس،  الط بق   ،22 2قم 
بثري، حس 9، الرب ط إلى 7 زنقة أزلي 

فيال 115، حي الري ض، الرب ط.

من  الشركة  2أسم ل  من  الرفع 
د2هم   600.000 د2هم إلى   100.000
عن  وذلك  د2هم   500.000 بمشلغ 

تحويل ديو9 الشرك ء لدى الشركة.
الشركة  لرأسم ل  الجديد  توزيع 

فأصشح كم  يلي :
السيد سليم 9 بوزي ني 480.000 
فئة  من  حصة   4800 تمثل  د2هم 

100 د2هم للحصة ؛
اليوسفي  هش م  موالي  السيد 
حصة   1200 تمثل  د2هم   120.000

من فئة 100 د2هم للحصة.
إلى  واالستيراد  التصدير  إض فة 

الهدف االجتم عي لشركة.
الق نو9  من  الرابع  الشند  تغيير 
ب ملقر  والخ ص  لشركة  األس �ضي 

االجتم عي.
والس بع  الس د2  الشندين  تغيير 
من الق نو9 األس �ضي لشركة الخ صي9 

برأسم ل الشركة.
مع  األس �ضي  الق نو9  مالئمة 

التغييرات املحدثة. 
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ ف تح 

م 22 2223 تحت 2قم 133679.
95 P

M.S IMPORT EXPORT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
2أسم له  : 10.000 د2هم

مقره  االجتم عي : عم 2ة 58 شقة ا 
3 زنقة واد سشو، أكدال، الرب ط

تأسيس شركة
بديوا9  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
األست ذة سلمى قليبي مؤ2خ ب لرب ط 

بت 2يخ 17 ين ير 2223.
 M.S IMPORT EXPORT : التسمية

شركة محدودة املسؤولية.
املواد  في  التج 2ة   : املوضوع 

االستهالكية.
الرأسم ل : 10.000 د2هم.

املدة : 99 سنة من ت 2يخ التأسيس.
املقر االجتم عي : عم 2ة 58 شقة ا 

3 زنقة واد سشو، أكدال، الرب ط.

التسيير : عهد وملدة غير محدودة 

وبإمض ئي9 منفصلي9.

للسيدة م ي  صش 9 زوجة عللوش.

الحصص االجتم عية 100 حصة 

وهي في اسم :

السيدة م ي  صش 9 زوجة عللوش 

ب 100 حصة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضشط 

ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ ف تح 

م 22 2223 تحت 2قم 133692 2قم 

السجل التج 2ي 166571.
مستخلص من أجل اإلشه 2

األست ذة سلمى قليبي
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TROPHAD
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرا2  بموجب 

بت 2يخ 21 فبراير 2223 تقر2 تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد وتشع  لذلك فإنه  تتكو9 

من السيد أيوب املزاهر.

 : الشركة  تسمية 

.TROPHAD SARL AU

نش ط الشركة : خدم ت متنوعة.

دو2ات تكوينية في مج ل الحراسة.

شقة   32 عم 2ة   : الشركة  مقر 

زنقة موالي احمد لوكيلي حس 9   8

الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثه  الفعلي.

 100.000 في  حدد   : امل ل  2أ2 

د2هم مقسم على 1000 حصة بقيمة 

100 د2هم للواحدة.

أيوب  السيد   : والتوقيع  التسيير 

املزاهر.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م 22   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 166831.

وهذا بمث بة مقتطف وبي 9
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شركة ريكاردو مولينا ماروك 

سبيسياليت

شركة املس همة املبسطة

2أسم له  6.052.400 د2هم

الك ئن مقره  االجتم عي : طريق 

110، ش 2ع شفش وني، تجزئة 

سعدي 2قم 20، الحي الصن عي، عي9 

السشع، الدا2 الشيض ء

2قم السجل التج 2ي 200909

بمقت�ضى القرا2ات املتخذة بت 2يخ 

2022، قر2 شرك ء شركة  2 ديسمبر 

»2يك 2دو مولين  م 2وك سشيسي ليت« 

بعد  املبسطة،  املس همة  شركة 

االستم ع إلى تقرير املصفي، م  يلي :

عملي ت  على  املص دقة   -  1

وحس ب ت  املصفي  وتقرير  التصفية 

التصفية النه ئية الن تجة عن ذلك.

مهمته  من  املصفي  إعف ء   -  2

 ،2022 ديسمبر   2 ت 2يخ  من  ابتداء 

اإلغالق  فيه  تم  الذي  الت 2يخ  وهو 

النه ئي للتصفية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   17 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2 

2223، تحت 2قم 859265.
من أجل مقتطف وبي 9

املدير
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شــركـة سـوجـيـفـيـكـوم

KJR NEGOCE

SARL

ذات  شركة  تأسيس  تم 

في ف 2 بت 2يخ   املسؤولية املحدودة  

الخص ئص  ذات   15/22/2223

الت لية:

 KJR NEGOCE«  : التسمية   -  1

.»-SARL

2 - املقر االجتم عي :  محل 2قم 57 

طريق   3 زنقة الكرنك الحي الحسني 

عي9 الشقف ف 2.

3 - الهدف : -  تج 2ة مختلفة.

-  االستراد و التصدير.

-  صن عة املالبس.

4 - املدة :  99 سنة.
د2هم،   100.000   : 2أسم ل   -  5

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة م ئة 

د2هم لكل واحدة.
الغرب وي  السيد   : الشرك ء   -  6

خ لد   : 500 حصة ب : 50.000د2هم.

 500  : جواد  الغرب وي  السيد 

حصة ب : 50.000 د2هم.
الغرب وي  السيد   : التسيير   -  7

خ لد والسيد الغرب وي جواد      
الغرب وي  السيد   : اإلمض ء   -  8

خ لد او السيد الغرب وي جواد      

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  9

 : املحكمة التج 2ية بف 2 تحت 2قم 

6511/2223  بت 2يخ : 22/23/2223.

99 P

LILYA MED BUSINESS
SARL

تأسيس شركة
يوم  في  مؤ2خ  عرفي  لعقد  تشع  

28/22/2223 حيث تم وضع قواني9 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

وذات املميزات الت لية :

التسمية : شركة ليلي  ميد بوزنيس 

)ش.م.م).

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في م  يلي   :

تسويق جميع أصن ف الهداي .   

في  الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

100.000 كله  لالكتت ب و الدفع .

2قم   2 بلوك   : االجتم عي  املقر 

36 ش 2ع موالي إسم عيل حي النهضة  

اك دير.

سنة ابتداء  حددت في99   : املدة 

من ت 2يخ تأسيس الشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدا2ة 

سع د املسعودي ملدة غير محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   26/23/2223 بت 2يخ  ألك دير 
2قم 122723.
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INNOV COMPTA SARL AU

MIDS ATELIER
بيع الحصص
نقل املقر 

تعديل املواد املرتشطة
سبتمبر   26 في  وفق  ملحضر أعد 

2022، قر2 الشريك الوحيد في شركة 

محدودة  شركة   MIDS ATELIER

برأسم ل  وحيد  بشريك  املسؤولية 

100.000 د2هم واملقر الرئي�ضي  قد2ه 

 21 له  في ش 2ع حم 9 الفتواكي 2قم 

ب لرب ط، م  يلي :

السيدة  الوحيد  الشريك  تن زل 

الضم ن ت  بك فة  سكينة،  دويري 

السيد  لص لح  والق نونية،  الفعلية 

الحصص  عن  عص م  املوصغي 

التي   (1000 )األلف  االجتم عية 

تمتلكه  في الشركة.

الجديد  الوحيد  الشريك  يقر2 

حم 9  ش 2ع  من  الشركة  مقر  نقل 

21 الطيرا9 الرب ط إلى  الفتواكي 2قم 

 44 ش 2ع أغيلم 9 سيدي علي عم 2ة 

شقة 15 ب لرب ط.

الس بقي9،  القرا2ين  على  وبن ء 

سكينة  دويري  السيدة  قدمت 

استق لته  من إدا2ة الشركة إلى السيد 

تعيي9  تم  الذي  عص م،  املصغي 

مسيرا جديدا للشركة.

وب لت لي، تم تعديل املواد 4 )املقر 
)2أ2   7 و  )الحصص)   6 و  الرئي�ضي) 

امل ل).

الق نوني  اإليداع  إجراء  تم 

 16 في  ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 

فبراير 2223 تحت 2قم 132927.
لالستخراج واإلش 2ة إليه
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RYDER SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
2أسم له  1.000.000 د2هم

املقر االجتم عي : تجزئة املستقشل 
ش 2ع ط 2ق ابن زي د الرقم 32 تم 2ة

بيع الحصص االجتم عية
تعديالت في الق نو9 األس �ضي

الع م االستثن ئي  الجمع  بموجب 
للشركة   2022 سبتمبر   28 بت 2يخ 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 »RYDER SAKAN« املسم ة  وحيد 
مقره   د2هم،   1.000.000 2أسم له  
ش 2ع  املستقشل  بتجزئة  االجتم عي 
ط 2ق ابن زي د الرقم 32 تم 2ة، قر2 

م  يلي :
1 - بيع الحصص االجتم عية التي 
بلك 2ة محمد  ك نت في حوزة السيد 
د2هم   100 بقيمة  10.000 حصة   :

للحصة الواحدة.
لف ئدة  ب ع  محمد  بلك 2ة  السيد 
 1000 محمد،  الحمدو�ضي  السيد 
للحصة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة.
7 من  6 و  وبهذا سيتغير الفصل 
الق نو9 األس �ضي للشركة على أس 2 

هذا التقسيم الجديد.
الحمدو�ضي  السيد  تعيي9   -  2
محمد كمسير جديد للشركة ملدة غير 

محدودة.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
م 22   6 بت 2يخ  بتم 2ة  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 12283.
102 P

2AL MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  90.000 د2هم
املقر االجتم عي : الط بق الث ني، 2قم 
6 ب لعم 2ة 2قم 27 تجزئة السع دة 

عي9 عتيق تم 2ة
تأسيس

ف تح  بت 2يخ  عرفي  عقد  بموجب 
على  املص دقة  تمت   2223 فبراير 
ذات  لشركة  األس �ضي  الق نو9 
مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

اآلتية :
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2AL MULTI- : التسمية التج 2ي

.SERVICES

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

أو  املختلفة  األشغ ل   : الهدف 

الشن ء، أشغ ل البستنة، ت جر.

العملي ت  جميع  ع مة  بصفة 

التج 2ية املرتشطة بصفة مش شرة أو 

غير مش شرة بنش ط الشركة.

الث ني،  الط بق   : املقر االجتم عي 
تجزئة   27 2قم  ب لعم 2ة   6 2قم 

السع دة عي9 عتيق تم 2ة.
2أ2 امل ل : 90.000 د2هم مقسمة 

د2هم   100 حصة من فئة   900 إلى 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

علي  األنص 2ي  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  ليلى  التروزي  والسيدة 

محدودة.

ب ملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

م 22   6 بت 2يخ  بتم 2ة  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 2.ت 138547.

103 P

STE MAW TRANSACTION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
2أسم له  االجتم عي : 100.000 د2هم

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمكن 2 تم تأسيس  27 ين ير 2223 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد والتي تتميز بم  يلي :

 MAW  : التسمية 

.TRANSACTION

استيراد   : الشركة  موضوع 

وتصدير.

وكيل أعم ل.

بيع منتوج ت فالحية.

ب لط بق  محل   : االجتم عي  املقر 

األ2�ضي 2 ش 2ع الفقيه الح جب.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

د2هم للحصة.

سفي 9   : التسيير  مهمة  في  يعي9 

معروف.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م    31 ين ير إلى 

ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

2قم السجل التج 2ي : 58155.

ب ملركز  تم  الق نوني  اإليداع 

بت 2يخ  بمكن 2  لالستثم 2  الجهوي 

2 فبراير 2223.

104 P

 LUXURY OFFICE BUILDING 

DESIGN

الرأسم ل : 100.000 د2هم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2022 أكتوبر  ف تح  بت 2يخ 

لشركة  األس �ضي  الق نو9  وضع 

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

 LUXURY« : التسمية االجتم عية

.»OFFICE BUILDING DESIGN

مق ولة   : االجتم عي  الهدف 

لديكو2ات )زخرفة) الشقق.

أشغ ل الشن ء وأشغ ل مختلفة.

)الت جر والتصدير   االستيراد 

 أو الوسيط املنفذ).

إق مة   13 2قم   : االجتم عي  املقر 

ليلى ش 2ع الحوز اليوسفية الرب ط.

املدة االجتم عية : 99 سنة.

حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 

 100.000 مشلغ  في  الشركة  2أسم ل 

د2هم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 د2هم للحصة وزعت كم  يلي :

 500  : بوازبيب9  محسن  السيد 

حصة.

 500  : الف ضل  دني   السيدة 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تم تعيي9 السيدة دني    : التسيير 

للشركة  وموقعة  كمسيرة  الف ضل 

ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التج 2ي بمكتب 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   2223 م 22   6 بت 2يخ 

.166847
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االست ذة خودا2 ابتس م

- موثقة بف 2-

BIMATEC شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

2أسم له   200.000 د2هم

املقر االجتم عي بف 2، 57  زنقة 

محمد الز2قطوني

وثقته  موثق  عقد  بمقت�ضى   -  I

موثقة  خودا2،  ابتس م  األست ذة 

 2223 فبراير   24 بت 2يخ  بف 2، 

وهشت السيدة بنكيرا9 لطيفة جميع 

حصصه  االجتم عية )2000 حصة) 

لف ئدة   »BIMATEC« شركة  في 

ونتيجة  السالم  عشد  الحلمي  السيد 

الهشة أصشحت جميع حصص  لهذة 

الشركة على الشكل الت لي :

 : السالم  عشد  الحلمي  السيد 

2000 حصة.

  املجموع  : 2000 حصة. 

الحلمي  السيد  تعيي9   -  2

للشركة  وحيد  كمسير  عشد السالم 

ملدة غير محددة. 

 تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

التج 2ية بف 2 بت 2يخ 2 م 22 2223 

تحت عدد 1326/2223.
بمث بة مقتطف من ديوا9

االست ذة خودا2 ابتس م

- موثقة بف 2-
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االست دة خودا2 ابتس م

- موثقة بف 2-

STE KOHEN FRERES
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم ل  8.000.000 د2هم

املقر االجتم عي بف 2 الحي الصن عي 

الوف ء، بنسودة، قطعة 2قم  108-

109 املقيدة ب لسجل التج 2ي تحت 

عدد 17243

موثق  محضر  عقد  بمقت�ضى 

خودا2،  ابتس م  األست ذة  وثقته 

 08  ،07  ،06 بت 2يخ  بف 2،  موثقة 

 12  ،  08  ،07 25 غشت و  يوليوز و 

 24 و   2022 أكتوبر   27 و  شتنبر 

من   املص دقة  تمت    2223 فبراير 

 KOHEN« شركة   شرك ء  طرف  

FRERES«  في الجمع الع م االستثن ئي  

على م  يلي :           

 وف ة السيدة بن ني لطيفة.

وكنتيجة لهذا التغيير ف 9 الشند 6 

من الق نو9 األس �ضي عدل و أصشحت 

حصص الشركة  على النحو الت لي :

السيد  اسم  في  حصة    18.283

الكوهن محمد سعيد.

السيد  اسم  في  حصة    18.283

الكوهن عشد الرزاق.

السيد  اسم  في  حصة    18.283

الكوهن عشد الرحيم.

السيد  اسم  في  حصة   18.283

الكوهن يونس.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

فوزية.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

حو2ية.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

أسية.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

عتيقة.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

حسنية.

881 حصة في اسم السيد الكوهن 

ليلى.
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881 حصة في اسم السيد الكوهن 
أمينة.

حصة في اسم السيد بن ني   325
ط 2ق.

163 حصة في اسم السيدة بن ني 
ف طمة الزهراء.

163 حصة في اسم السيدة بن ني 
دني .

50   حصة في اسم السيدة بن ني 
عشد الغني.

 تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م 22   02 بت 2يخ  بف 2  التج 2ية 

2223 تحت عدد 1353/2223.
 بمث بة مقتطف من ديوا9

االست دة خودا2 ابتس م
- موثقة بف 2-

107 P

االست دة خودا2 ابتس م
- موثقة بف 2-

GRAINS EL WAFA
شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له   5.000.000 د2هم

املقر االجتم عي بف 2، 2قم 10، 
تجزئة الوف ء، الحي الصن عي 

بنسودة
   1 - بمقت�ضى محضر موثق تلقته 
موثقة  خودا2،  ابتس م  األست ذة 
ين ير   32 و   26 و   25 بت 2يخ  بف 2، 
طرف  من  املص دقة  تمت   2223
 »GRAINS EL WAFA« شرك ء شركة
في الجمع الع م االستثن ئي على م  يلي:
1 - تحويل مقر الشركة من ف 2، 
الحي الصن عي بنسودة   ،10 القطعة 
مق طعة  ف 2،   : الت لي  العنوا9  إلى 
الصن عية  الحي   11 القطعة  زواغة 

بنسودة.
السيد   : املس همي9  قشول   -  2
السيد  سعيد،  محمد  الكوهن 
الكوهن  عشد الرحيم، السيد  الكوهن 
عشد الرزاق و السيد الكوهن يونس 
العق 2ي  الرسم  موضوع  امللك  ببيع 
19- طشق  للق نو9   27/71.116 2قم 
وتفويض   97-5 املعدل ب لق نو9   21
السيد الكوهن محمد سعيد والسيد 

الكوهن يونس إلمض ء عقد الشيع.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

التج 2ية بف 2 بت 2يخ 3 م 22 2223 

تحت 2قم 23/1362.
بمت بة مقتطف من ديوا9

االست دة خودا2 ابتس م

- موثقة بف 2-
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 La Société PARTENAIRES

INVEST
SARL

2أسم له  1.000.000 د2هم

مقره  االجتم عي ط.2 3222 سيدي 

مسعود

السجل التج 2ي 2قم 342349

بموجب محضر الجمع الع م   -  1

 14 الع دي املنعقد استثن ئي  بت 2يخ 

فبراير 2223 تقر2 م  يلي : 

استق لة السيد أحمد الفهدي من 

منصب مسير الشركة.

بوش مة  حليمة  السيدة  تعيي9 

كمسيرة للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

الشيض ء في 6 م 22 2223 تحت 2قم 

.861371
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 SOCIETE ANAYOUS

SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : سوق االثني9 اكلي 

اوزيوا تليوين ت 2ودانت

بموجب عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 7 

2022 تأسست الشركة ذات  نوفمبر 

مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

الت لية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 SOCIETE ANAYOUS SERVICE

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع : الشركة له  كهدف :

تحويل األموال محلي  ودولي .

تحصيل الكهرب ء وامل ء واله تف.
التذاكر  بيع  خدم ت  جميع 

الوطنية.
االثني9  سوق   : االجتم عي  املقر 

اكلي اوزيوا تليوين ت 2ودانت.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.
الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
د2هم   100.000 االجتم عي محدد في 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة للواحدة. 
الشرك ء :

السيد امزيلن عمر : 500 حصة.
السيد امزيلن عشد الرحم 9 : 500 

حصة.
ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدا2ة 

السيد امزيلن عمر بصفته املسير.
صالحي ت التوقيع : السيد امزيلن 

عمر.
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
في  لتنتهي  ين ير  ف تح  في  االجتم عية 

31 ديسمبر.
الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ2ب ح 
لقرا2  تشع   يض ف  أو  يوزع  والش قي 

الشرك ء.
لقد تم اإليداع الق نوني   : الوضع 
بت 2ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
2قم  تحت   2223 م 22  ف تح  يوم 

.139
تم التسجيل في السجل التج 2ي 
بت 2ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
2قم  تحت   2223 م 22  ف تح  يوم 

.9405
110 P

SOCIETE PLANET COW
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : ش 2ع عالل بن 
عشد هللا حي الصفص ف الكردا9 

ت 2ودانت
بموجب عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 
4 ين ير 2223 تأسست الشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

الت لية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 SOCIETE PLANET COW SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع : الشركة له  كهدف :

منتج ت  وتصدير  استيراد 

ومعدات الثروة الحيوانية.

استيراد وتوزيع وتسويق معدات 

الحلب ومنتج ت النظ فة.

واملواد  امل شية  علف  تسويق 

املض فة واملكمالت الغذائية.

مستش 2.

: ش 2ع عالل بن  املقر االجتم عي 

الكردا9  الصفص ف  حي  هللا  عشد 

ت 2ودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 

د2هم   100.000 االجتم عي محدد في 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة للواحدة. 

الشرك ء :

 342 : السيد العق د عشد الرزاق 

حصة.

السيدة عمير اسم ء : 332 حصة.

السيدة بلعزيز امل : 332 حصة.

ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدا2ة 

بصفته  الرزاق  عشد  العق د  السيد 

املسير.

صالحي ت التوقيع : السيد العق د 

عشد الرزاق.

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

في  لتنتهي  ين ير  ف تح  في  االجتم عية 

31 ديسمبر.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ2ب ح 

لقرا2  تشع   يض ف  أو  يوزع  والش قي 

الشرك ء.

لقد تم اإليداع الق نوني   : الوضع 

بت 2ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 2 م 22 2223 تحت 2قم 143.
تم التسجيل في السجل التج 2ي 

بت 2ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 2 م 22 2223 تحت 2قم 9409.

111 P
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مكتب األست ذ بن سودة فؤاد

مــــوثــــق

ش 2ع الجيش امللكي عم 2ة الت جموعتي »2«

الط بق الث ني ف 2

اله تف  25-35 64-33-75

 SOCIETE AL JAZIRA

CERAME
SARL

1 - بمقت�ضى عقد توثيقي بت 2يخ 3 

فبراير 2223 تلق ه األست ذ بن سودة 

 SOCIETE«  فؤاد موثق بف 2 لشركة

شركة ذات   »AL JAZIRA CERAME

مسؤولية محدودة مقره  االجتم عي 

 21 اال2�ضي  ب لط بق  متجر  بف 2 

ش 2ع الز2قطوني م.ج، تقر2 م  يلي :

الس بق  للشركة  فرع  تأسيس 

 21 طريق  اآلتي  ب لعنوا9  ذكره  

انز2ا9  بئر  ش 2ع  للح جب  املؤدية 

سيدي بوزكري مكن 2.

تعيي9 السيد ش مي خ لد كمسير 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

تحت 2قم   2223 فبراير   24 بت 2يخ  

 .2223/6381
بمث بة مقتطف
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مكتب األست ذ بن سودة فؤاد

مــــوثــــق

ش 2ع الجيش امللكي عم 2ة الت جموعتي »2«

الط بق الث ني ف 2

اله تف  25-35 64-33-75

 SOCIETE SAISS

DISTRIBUTION
SARL

1 - بمقت�ضى عقد توثيقي بت 2يخ 3 

فبراير 2223 تلق ه األست ذ بن سودة 

 SOCIETE«  فؤاد موثق بف 2 لشركة

شركة   »SAISS DISTRIBUTION

مقره   محدودة  مسؤولية  ذات 

االجتم عي بف 2 9 زنقة اصيال عم 2ة 

السق ط، تقر2 م  يلي :

الس بق  للشركة  فرع  تأسيس 
إق مة  ت زة   : اآلتي  ب لعنوا9  ذكره  
1 حي  1 الط بق األ2�ضي متجر  غزال9 

موالي يوسف.
تعيي9 السيد ش مي خ لد كمسير 

للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
تحت 2قم   2223 فبراير   24 بت 2يخ  

 .2223/6382
بمث بة مقتطف
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LCGH TRAVAUX
ش.م.م

الرأسم ل االجتم عي : 100.000 
د2هم

املقر االجتم عي : 5 ش 2ع د2عة اق مة 
ف طمة الزهراء شقة 5 أكدال الرب ط
في  مؤ2خ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
قد   2223 فبراير   14 بت 2يخ  سال 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة ويهدف نش طه  إلى أشغ ل 

متنوعة.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة :
 500  : السيد لحطوط بد2 الدين 

حصة.
 500  : السيد العمراوي الحسي9 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
م   سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  
ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
إق مة  د2عة  ش 2ع   5  : العنوا9 
ف طمة الزهراء شقة 5 أكدال الرب ط.
تحت تسيير : السيد لحطوط بد2 

الدين والسيد العمراوي الحسي9.
التج 2ي  ب لسجل  مقيدة 

.166821
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HYMO.SER
SARL

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ ب لرب ط 
صي غة  تمت   2223 م 22   6 يوم 
التأسي�ضي لشركة محدودة  الق نو9 

املسؤولية له  الخص ئص الت لية :
.»HYMO.SER« : التسمية
الهدف : اإلعالم واإلعال9.

ابن  ش 2ع   59  : االجتم عي  املقر 
سين  شقة 2قم 11 أكدال الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 
في مشلغ 100.000 د2هم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا2ة 
السيدة هي م بوطالقة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
غ ية  31 ديسمبر.

تم اإليداع الق نوني وتسجيل   -  II
الشركة ب لسجل التج 2ي للمحكمة 
م 22   6 بت 2يخ   ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2223/133832.
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MACHARI3 EL HAMD
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بمس هم واحد
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  وضع  تم   2223 27 فبراير 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

بمس هم واحد له  املميزات الت لية :
 MACHARI3 EL«  : التسمية 

.»HAMD
وأعم ل  بن ء  مق ول   : الهدف 

متنوعة.
األشغ ل الع مة والخ صة.

التج 2ة.
املدة : 99 سنة.

دا2  كراج   : االجتم عي  املقر 
سيدي  مركز  الشرف ء  حي  الشريف 

اسم عيل الجديدة.
الرأسم ل : 100.000 د2هم.

محمد  السيد   : املس همو9 

الحمداني : 1.000 حصة.

التسيير : السيد محمد الحمداني 

غير  ملدة  للشركة   وحيد  مسير 

محددة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

2قم  تحت  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

29827 بت 2يخ 2 م 22 2223.
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STE SINA HOME
SARL AU

2قم السجل التج 2ي : 166323

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب لرب ط  مؤ2خ  محضر  بمقت�ضى 

وضع  تم   2223 ين ير   27 بت 2يخ 

القواني9 األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

واجه ت  تنظيف   : الهدف 

املحالت، شقق )مق ول).

مق ول لألعم ل املتنوعة أو الشن ء.

ت جر.

املقر : عم 2ة 32 شقة 2قم 8 ش 2ع 

موالي احمد لوكيلي حس 9 الرب ط.
بم   امل ل  2أ2  حدد   : امل ل  2أ2 

قد2ه 100.000 د2هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا2   : التسيير 

محدودة من طرف : سمية سن ء.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.133143
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STE NASSIB CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ب لرب ط  مؤ2خ  محضر  بمقت�ضى 

القواني9  وضع  تم   ،2223 م 22   6

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
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بدو9  السي 2ات  كراء   : الهدف 

س ئق.
مكر2   322 2قم   5 أم ل   : املقر 

املسيرة ح ي م الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بم   امل ل  2أ2  حدد   : امل ل  2أ2 

على  مقسم  د2هم   100.000 قد2ه 

د2هم   100 بنسشة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتم عي للشركة.

األ2ب ح : تؤخذ 5 في امل ئة من األ2ب ح 

الص فية للتأسيس االحتي طي.

الحكيم  عشد  السيد   : الحصص 

نسيب 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

تدا2 الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  سديرة  ه جر  السيدة 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

تحت 2قم السجل التج 2ي 166883.
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SLIMANI CONSULTING SARL AU

BLUEMIL
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع الع م 

ين ير   25 بت 2يخ  املنعقد  التأسي�ضي 

بت 2يخ ب لرب ط  واملسجل   2223 

تأسيس شركة  تم   2223 فبراير   7  

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد الت لية :

 BLUEMIL  : الق نوني  االسم 

.SARL AU

مكتب   : التج 2ي  الهدف 

الد2اس ت في مج ل الشيئة.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

د2هم للحصة مكتتشة ومحر2ة   100

من قشل السيدة وئ م اشهش 2.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

ش 2ع ف ل ولد عمير،   48  : املقر 

الشقة 1، أكدال، الرب ط.

املسيرة : السيدة وئ م اشهش 2.
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم  

166793 بت 2يخ 2 م 22 2223.
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 ATLAS MULTI - TECH

 S.A.R.L
التأسيس

بموجب عقد عرفي ب لرب ط بت 2يخ 

تم تأسيس شركة   2223 فبراير   17

ب لصف ت  محدودة،  مسؤولية  ذات 

الت لية :

التسمية : اطلس ميلتي تيك.

تيك  عند   : االجتم عي  املقر 

ايكيشمينت : عم 2ة 32، شقة 8، زنقة 

موالي احمد الوكيلي حس 9 الرب ط.

الغرض االجتم عي :

1) اشغ ل الترصيص.

2) اشغ ل التكييف.

3) اعم ل الشن ء اشغ ل مختلفة.

املدة : 99 سنة.

د2هم   100.000.00  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة اكتتبت 

ك لت لي :

السيد حسن عقيل 334 حصة.

السيد العربي زهير 333 حصة.

السيد هش م بلخ دير 333 حصة.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

هش م  السيد  عقيل  حسن  السيد 

بلخ دير.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم ب لرب ط  التج 2ية   ب ملحكمة 

 133795 تحت 2قم   2223 م 22   2

2قم السجل التج 2ي 166797.
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LAKHBIZI EXPRESS
 Société à responsabilité limitée

à A.U
فبراير 2223  9  تحت عقد مؤ2خ 
 حر2ت القواني9 لشركة ذات الخص ئص

الت لية :
.LAKHBIZI EXPRESS : التسمية
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الهدف االجتم عي : مكتب متعدد 

الخدم ت ووسيط تج 2ي.
2قم   46 الزنقة   : املقر االجتم عي 

87 حي املر2 سيدي ق سم.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

كله  على الشكل الت لي :
حصة   1000  : الخشيزي  يوسف 

من فئة 100 د2هم لكل للحصة.
التسيير : للسيد يوسف لخشيزي.

 املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس
النه ئي للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
تم التقييد ب لسجل التج 2ي لدى 
ق سم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت 2قم 29435.
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STE DIVISMA SARL AU
 27 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 
شركة  تأسيس  تم  قد   2223 ين ير 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :
التسمية : ديفيسم .

الصفة الق نونية : ش م م بشريك 
وحيد.

األشغ ل   : االجتم عي  الهدف 
املختلفة للشن ء.

د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 
فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1000 د2هم.
 100 : احويط اسم عيل  الشرك ء 

حصة.

املدة : 99 سنة
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
بوزغالل  بحي   : االجتم عي  املقر 

طريق سد اسمير املضيق.
اسم عيل  احويط   : التسيير 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
بتجزئة  الس كن   LG37138 2قم 
2قم  نصير  ابن  مو�ضي  ش 2ع  الشحر 

220 املضيق.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
شركة  بواسطة  بتطوا9  االبتدائية 
كونط  املضيق السجل التج 2ي 2قم 

33237 وتحت 2قم اال يداع 2982.
مقتطف للنشر واالشه 2
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BIM LEADERS «
SARLAU«

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بن ء على عقد عرفي أعلن الق نو9 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
 BIM LEADERS SARL  : اإلسم 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك واحد.
املوضوع :

- الشن ء واألشغ ل الع مة ؛
- التد2يب النص ئح ؛

- الد2اسة التقنية.
االشعري  زنقة   : االجتم عي  املقر 
العم 2ة 2قم 2 الشقة 2قم 29 اكدال 

الرب ط.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
د2هم مكو9   10.000  : الرأسم ل 
100 حصة قيمة كل واحدة منه   من 

100 د2هم.
تسيير الشركة وإدا2ته    : التسيير 
تحت تصرف السيد ادكدكن زكري ء 
للشركة  األس �ضي  للق نو9  طشق  
الك ملة وذلك ملدة غير  مع السلطة 

محدودة. 
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السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 

 2 ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 
تحت السجل التج 2ي   2223 م 22 

2قم 166823.
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 MARKENBAU شركة
MOROCCO SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ب لرب ط قد   2223 فبراير   17 بت 2يخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملميزات الت لية :
 MARKENBAU  : التسمية 

.MOROCCO SARL
الهدف االجتم عي :

االستش 2ة والتد2يب.
الوس طة واملص حشة.

االبتك 2 والشحث والتواصل.
 التعريف والتسويق ملج ل العالمة

والهوية والتصميم وبن ء العالمة.
الخطوط  بموضوع  التعريف 
االلكترونية العربية والالتينية وبن ء 

الخط والحرف.
 االهتم م ب لتربية والتعليم وصي غة
املن هج والبرامج التعليمية في املج ل.

إصدا2 الكتب واملنشو2ات 2قمية 
وو2قية.

ملتقي ت  تنظيم 
ومح ضرات  ومؤتمرات 

وو2ش ت.
التشبيك مع املؤسس ت والخبراء 

في مج ل التصميم.
 التأسيس واالشراف على مؤسس ت
تعليمية وتربوية من 2ي ض األطف ل 

الى الج مع ت.
املش 2كة املش شرة أو الغير مش شرة 
للشركة في كل العملي ت التج 2ية التي 
يمكن ا9 ترتشط بأحد املواضيع أعاله 
أو شركة  فروع  إنش ء  أو عن طريق 
جديدة أو هيئة كيفم  ك نت أو عن 
طريق التقدمة أو االكتت ب أو شراء 

االجتم عية الحقوق  أو   السندات 

أو اإلدم ج للشراكة ب ملش 2كة أو غيره.

 2أسم ل الشركة : حدد في 100.000

حصة   1000 الى  موزعة  د2هم 

د2هم قد تم   100 اجتم عية بقيمة 

تحريره  ب لك مل واملخصصة للشرك ء 

بم  يتن سب مع مس هم تهم، أي :

السيد 2ي 9 عشد هللا الح مل لجواز 

 C3W7WH4RP : 422 2قم  السفر 

حصة.

السيد كريم أحمد افراق الح مل 

 BJ142571 : 2قم  الوطنية  للشط قة 

322 حصة.

السيد خ لد مي 2 االد2ي�ضي الح مل 

 :  E285485 2قم  الوطنية  للشط قة 

322 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر م  عدا السنة األولى   31 الى 

تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

املقر اإلجتم عي : 15 ش 2ع األبط ل 

شقة 2قم 4 أكدال الرب ط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد 2ي 9 عشد هللا الح مل لجواز 

وذلك   C3W7WH4RP 2قم  السفر 

ملدة محددة.
ب ملحكمة  التج 2ي  السجل  2قم 

التج 2ية ب لرب ط : 166867.
مقتطف من أجل االشه 2
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 MARKENBAU AFRICA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لرب ط قد   2223 فبراير   17 بت 2يخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملميزات الت لية :

 MARKENBAU  : التسمية 

.AFRICA

الهدف االجتم عي :

الهوية  تصميم  االستش 2ة، 

الشرك ت  وتصميم  املؤسسية 

والعالم ت التج 2ية.

ملف ت  وصي نة  وتنفيذ  تطوير 
تعريف الشركة املميزة والجذابة.

الخ صة  االتص ل  خطة  تجويد 
ب لشركة او املؤسسة الحكومية وغير 

الحكومية.
والخ 2جي  الداخلي  التصميم 

للعم 2ة.
التصميم الصن عي.

 تصميم وهندسة املش 2يع الخ صة
ب لتشوير وتدبير انسي بية الحشود.

للمد9  الشصرية  الهوية  تطوير 
والجه ت.

مواكشة الزبن ء بدءا من بي 9 املهمة 
 بتصميم عملي لجميع 

ً
والرؤية وانته ءا

املطشوعة  واالعالم  التواصل  وس ئل 
والرقمية، منتج ت الترويج، منتج ت 

الفع لي ت والكتب التج 2ية، الخ...
ووطنية  جهوية  مك تب  فتح 

ودولية.
االستيراد والتصدير.

 2أسم ل الشركة : حدد في 100.000
حصة   1000 الى  موزعة  د2هم 
قد  د2هم،   100 بقيمة  اجتم عية 
واملخصصة  ب لك مل  تحريره   تم 
للشرك ء بم  يتن سب مع مس هم تهم، 

أي :
 MARITA شركة 
:  GROUP SARL AU 

480 حصة.
السيد 2ي 9 عشد هللا الح مل لجواز 
 C3W7WH4RP : 522 2قم  السفر 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
السنة امل لية من ف تح ين ير الى 31 
ديسمبر م  عدا السنة األولى تبتدئ 

من ت 2يخ التسجيل.
املقر اإلجتم عي : 15 ش 2ع األبط ل 

شقة 2قم 4 أكدال الرب ط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد 2ح ل بولغوت الح مل لشط قة 
 Y81002 2قم  الوطنية  التعريف 
والسيد 2ي 9 عشد هللا الح مل لجواز 
وذلك   C3W7WH4RP 2قم  السفر 

ملدة محددة.

ب ملحكمة  التج 2ي  السجل  2قم 

التج 2ية ب لرب ط : 166869.
مقتطف من أجل االشه 2

125 P

FORMAPEC Sarl AU 
تأسيس شركة

 22 تشع  لعقد عرفي مؤ2خ في يوم 

حيث تم وضع قواني9   2223 فبراير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

وذات املميزات الت لية :

فو2م بيك  شركة   : التسمية 

)ش.م.م).دات الشريك الوحيد.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في م  يلي :

االستش 2ات االدا2ية.

في  الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

100.000 كله  لالكتت ب والدفع.

املقر االجتم عي : 18 زنقة الشلسم 

حي تدا2ت اك دير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من ت 2يخ تأسيس الشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدا2ة 

ام ل ابشرة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

 الق نوني بكت بة الضشط لدى املحكمة

م 22   23 بت 2يخ  الك دير  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120682.

126 P

شركة MARIOTE ش.م.م
تعديل

في املؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

21 ديسمبر 2022 تقر2 م  يلي :

الشركة  من 2أسم ل  تحرير جزء 

بمشلغ 1.050.000 د2هم من الحس ب 

الس دة عشد السالم  الج 2ي للشرك ء 

دب غ والعربي اله شمي.
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ب ملحكمة الق نوني  اإليداع   تم 

التج 2ية ب ك دير بت 2يخ 9 ين ير 2223 

تحت 2قم 122223.

127 P

SOFIGEX

شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  100.000 د2هم 2قم 36 ش 2ع عالل 

بن احمد جليز مراکش

TOBJIA
شركة مدنية عق 2ية

2أسم له  5.574.600 د2هم
2قم 104 ش 2ع منصو2 الذهبي جليز

مراکش
2قم السجل التج 2ي 14025

 تشع  ملحضر الجمع  الع م االستثن ئي

بت 2يخ 16 ين ير 2223 تم تقرير م  يلي:

تخفيض 2أ2 امل ل.

األس �ضي  النظ م  على  املوافقة 

املعدل.

قر2 محضر الجمع الع م تخفيض 
 5.017.000 2أ2 م ل الشركة بمشلغ 

د2هم لتسوية حس ب ت الشركة ومن 

ن حية أخرى للتعويض عن الخس ئر 

املتكشدة.
 2أ2 امل ل الح لي 5.574.600 د2هم

 5.017.000 بمقدا2  سينخفض 

د2هم.

إجراء  الع م  الجمع  محضر  قر2 

: عن طريق  تخفيض 2أ2 امل ل هذا 

تخفيض عدد الحصص االجتم عية 

بنفس   55.76 ح لًي  إلى   55.746 من 

القيمة االسمية.

بن ء على اقتراح من اإلدا2ة ونتيجة 

للقرا2 أعاله، تقر2 تعديل امل دة 7 من 

النظ م األس �ضي على النحو الت لي : 
امل دة 7 - 2أ2 امل ل :

تم تخفيض 2أ2 امل ل الذي ك 9 

 5.017.000 بمقدا2   5.574.600

 د2هم وب لت لي تم تثبيته عند 557.600

5.576 حصة  د2هم وهي مقسمة إلى 

د2هم   100 اجتم عية بقيمة اسمية 

للحصة، مدفوعة ب لك مل ومن نفس 

الفئة.

امل ل  2أ2  تحديد  تم  وب لت لي، 

وهو مقسم  د2هم،   557.600 بمشلغ 

 100 5.576 حصة بقيمة اسمية  إلى 

إلى   1 من  مرقمة  للحصة،  د2هم 

5.576 موزعة على النحو الت لي : 

حصة   68 القش ج  أمينة  السيدة 

أي 6.800 د2هم.

 68 السيدة لشني آيت معطى هللا 

حصة أي 6.800 د2هم.

السيد مفید آیت معطى هللا 136 

حصة أي 13.622 د2هم.

هللا   معطى  آیت  2ضوا9  السيد 

136 حصة أي 13.622 د2هم.

السيد محمد أمي9 آيت معطى هللا  

136 حصة أي 13.622 د2هم.

املفتي    الوافي  عشد  موالي  السيد 

90 حصة أي 9.000 د2هم.

السيد زكري ء املفتي 90 حصة أي 

9.000 د2هم.

45 حصة أي  السيدة ليلى املفتي 

4.500 د2هم.

حصة   45 السيدة الش تول املفتي 

أي 4.500 د2هم.

 697 املهنديز  الحشيب  السيد 

حصة أي 69.700 د2هم.

السيد محمد املهنديز 697 حصة 

أي 69.700 د2هم.

697 حصة  السيد خ لد املهنديز 

أي 69.700 د2هم.

 349 املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة أي 34.922 د2هم.

 348 املهنديز  س مية  السيدة 

حصة أي 34.822 د2هم.

 348 الحكيم  حليمة  السيدة 

حصة أي 34.822 د2هم.

هللا  معطى  ايت  ع ئشة  السيدة 

271 حصة أي 27.100 د2هم.

السيدة حي ة ايت معطى هللا 271 

حصة أي 27.100 د2هم.

السيد عشد الرزاق ايت معطى هللا 

542 حصة أي 54.200 د2هم.

السيد محمد نجیب ایت معطى 

هللا 542 حصة أي 54.200 د2هم.

أي  حصة   5.576  : املجموع 

557.600 د2هم.

األس �ضي  النظ م  تحيي9   (1

الشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  الق نوني 

فبراير   21 يوم  بمراكش  التج 2ية 

2223 تحت عدد 145140.

128 P

شركة ستور امكس ش.م.م
حي اوالد بوطيب سكتو2 ب الن ظو2 

فسخ الشركة
تشع  ملحضر الجمع الع دي بت 2يخ 

8 فبراير 2223 قر2ا املسيرا9 : السيد 

ميمو9   والسيد  اعراب  مصطفى 

امكس   ستو2  شركة  فسخ  الدب ني 

2أسم له  مئة الف د2هم ومقره  بحي 

السجل  2قم  الن ظو2  بوطيب  اوالد 

التج 2ي 21121.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

بمحكمة  والتسجيل  الضشط  مكتب 

الن ظو2 بت 2يخ 27 م 22 2223 تحت 

2قم 5480.

129 P

شركة ستور امكس ش.م.م
حي اوالد بوطيب سكتو2 ب الن ظو2

فسخ الشركة
الع دي  الغير  الجمع  تشع  ملحضر 

 بت 2يخ 3 فبراير 2223 قر2ا املسيرا9 :

والسيد  مصطفى  اعراب  السيد 

ستو2  شركة  فسخ  الدب ني  ميمو9 

د2هم  الف  مئة  2أسم له   امكس 

ومقره  حي اوالد بوطيب الن ظو2 2قم 

السجل التج 2ي 21121.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

بمحكمة  والتسجيل  الضشط  مكتب 

الن ظو2 بت 2يخ 27 فبراير 2223 تحت 

2قم 5431.

130 P

 D’ELEVAGE BOVINS شركة

TAZA
2أسم ل : 100.000 د2هم

املقر االجتم عي : عم 2ة بود2 ش 2ع 

عالل بن عشد هللا تـ زة

تشطيب

خ ص  توقيع  ذي  عقد  بموجب 

قر2 الشريك   2223 فبراير   7 بت 2يخ 

 D’ELEVAGE لشركة  الوحيد 

السيد محمد 2�ضى   BOVINSTAZA

بود2 الفسخ املسشق للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت زة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

تحت 2قم 75 بت 2يخ 2 م 22 2223.
بمث بة مقتطف وبي 9

131 P

كافي نايس »براديس« .ش. م . م
ذات شريك وحيد

زاوية ش 2ع املوحدين وزنقة إبن 2شد 

وجدة

 SOCIETE KFE NICE PARADISE 

 SARL A AU

مقره  اإلجتم عي : زاوية ش 2ع 

املوحدين وزنقة إبن 2شد وجدة
2أسم له  100.000 د2هم

بيع الحصص االجتم عية للشركة
ين ير   2 على اثر القرا2 املتخد يوم 

الوحيد  الشريك  طرف  من   2223

ش.م.م.  براديس  ن يس  ك في  لشركة 

السيد  قر2  وحيد،  شريك  ذات 

برحيلي يحيى م  يلي :

من  إجتم عية  حصة   750 بيع 

للشركة  اإلجتم عية  الحصص 

للس دة :

حصة   250 محمد  برحيلي 

إجتم عية ؛

حصة   250 لطفي  برحيلي 

إجتم عية ؛

حصة   250 مهدي  برحيلي 

إجتم عية.

تعي9 السيد برحيلي يحيى والسيد 

برحيلي محمد مسيرين لشركة.



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5286

تحويل الشركة من شركة ش.م.م. 

ذات شريك وحيد إلى شركة ش.م.م.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

 الق نوني لدى كت بة الضشط ب ملحكمة

التج 2ية بوجدة يوم 21 فبراير 2223 

تحت 2قم 2615.
مقتطف وبي 9 النشر

132 P

ائتم نية الشغيل مح سب معتمد

عضو بجمعية ائتم ني ت الشم ل أفي9

أشغ ل املح سشة

تأسيس الشرك ت

9 ش 2ع ف 2, الط بق األول 2قم 1, طنجة. 

اله تف والف كس : 2539932167

املحمول : 0661170980

fiduciairebghiel@ : العنوا9 االلكتروني

gmail.com

DIGI N-N SARL AU

تعديل الق نو9 األس �ضي
السجل التج 2ي عدد 125477

الشريك  قرا2  محضر  بمقت�ضى 

 DIGIN-N ،الوحيد للشركة املسم ة

SARI AU شركة محدودة املسؤولية 

 100.000 2أسم له   الوحيد  لشريك 

 : االجتم ع  مقره   والك ئن  د2هم 

طنجة   25 2قم   2 تجزئة زودية زنقة 

انعقد بت 2يخ  31 ين ير 2223 وتقر2 :

نقل املقر االجتم عي للشركة   -  1

بحي  الك ئن  الجديد  العنوا9  إلى 

 -  94 2قم  بنسودة  زنقة  بنكيرا9 

طنجة.

تحت  تج 2ي  شع 2  إض فة   -  2

.ALL EVENTS ALARABI اسم

األس �ضي  الق نو9  مالمة   -  3

للشركة.

لدى  إنج زه  ثم  الق نوني  اإليداع 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

بطنجة بت 2يخ 10 فبراير 2223 تحت 

2قم 262673.
مستخرج مط بق لألصل

الشغيل محمد كم ل

133 P

NOTAIRE

285-BOULEVARD ROUDANI

CASABLANCA

MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

 LA SOCIETE ATELIER

NUMERIQUE SARL
مقره  االجتم عي ب لدا2 الشيض ء 

II 9سيدي معروف 17 تجزئة الكولي 
2قم التقييد ب لسجل التج 2ي : 

104869

الرفع من 2أ2 امل ل
مبرم  عرفي  عقد  بموجب   -  1

بت 2يخ ب لشيض ء، بت 2يخ ف تح ديسمبر 

شركة  2أسم ل  2فع  تم   ،2020

ATELIER NUMERIQUE SARL من 

100.000 د2هم إلى 1.000.000 د2هم 

الشيض ء  ب لدا2  االجتم عي  مقره  

.II 9سيدي معروف 17 تجزئة الكولي

2 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

ين ير   7 بت 2يخ  ب لشيض ء  التج 2ية 

2021، تحت 2قم 760700.
اإليداع والنشر

134 P

MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

NOTAIRE

285-BOULEVARD ROUDANI

CASABLANCA

 CAPITAL PLACE HOLDING 

S.A.R.L
مقره  االجتم عي : ب لدا2 الشيض ء 

ش 2ع الز2قطوني إق مة حمد 2قم 01

تفويت حصص وتحویل
بديوا9  مبرم  عقد  بموجب 

موثقة  ط لب  بنيس  فدوة  األست ذة 

ين ير   23 و   17 بت 2يخ  ب لشيض ء، 

االاله  عشد  السيد  ق م   ،2223

بنمنصو2 بنقل الحصص التي يملكه  

 CAPITAL بشركة  حصة   (540( أي 

ذات   PLACE HOLDING S.A.R.L
مقره   د2هم   90.000 امل ل  2أ2 

ش 2ع  الشيض ء  ب لدا2  االجتم عي 
الز2قطوني إق مة حمد, 2قم 01.

جميلة  السيدة  لف ئدة   -  1

بولعرا2 ولآلنسة زيرين مكرم ج ه.

االاله  عشد  السيد  قر2  كم    -  2

وظيفته  من  االستق لة  بنمنصو2 

 CAPITAL PLACE لشركة  كمسير 

 HOLDING« S.A.R.L وعينت السيدة

جميلة بولعرا2 واآلنسة زيرين مكرم 

ج ه كمسيرتي9 وقشلت  تعيينهم  لفترة 

غير محدودة. 3.

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة.

4 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

م 22   6 بت 2يخ  ب لشيض ء  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 861476.
اإليداع والنشر

األست ذة فدوة بنيس ط لب

135 P

NOTAIRE

285-BOULEVARD ROUDANI

CASABLANCA

MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

 LA SOCIETE ATELIER

NUMERIQUE SARL

مقره  االجتم عي : ب لدا2 الشيض ء 

II 9سيدي معروف 17 تجزئة الكولي

2قم التقييد ب لسجل التج 2ي : 

104869

تفويت حصص
مبرم  عرفي  عقد  بموجب   -  1

بت 2يخ ب لشيض ء، بت 2يخ ف تح ديسمبر 

 FC MEDIA SA 2020، ق مت شركة

بنقل ك فة حصصه  أي )999) حصة 

 ATELIER شركة  في  تمتلكه   التي 

 NUMERIQUE SARL ذات 2أ2 امل ل

د2هم مقره  االجتم عي   1.000.000

 17 معروف  سيدي  الشيض ء  ب لدا2 

 NEW لشركة   ،II الكولي9  تجزئة 

بسعر إجم لي وث بت   ASSETS SARL

تسعة وتسعو9 ألف تسعم ئة ود2هم 

)99.900 د2هم).

أ- وفق  لذلك تمت استق لة املسير 

الوحيد وتعيي9 السيد 2�ضى الفياللي 

الذي قشل  املذكو2ة  للشركة  كمسير 

تعيينه لفترة غير محدودة.

2 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

ين ير   7 بت 2يخ  ب لشيض ء  التج 2ية 

2021 تحت 2قم 760700.
اإليداع والنشر

136 P

 SOCIETE BLING-BLING

SARL AU
 13 rue Ahmed El Majjati,

résidence Les alpes

CASABLANCA

BLING-BLING SARL AU
 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد

مقره  االجتم عي : الدا2 الشيض ء 

املع 2يف 13 زنقة احمد املج طي 

 إق مة األلب الط بق األول 2قم 8
2قم التقييد ب لسجل التج 2ي : 

573687

تأسيس الشركة
بت 2يخ  عرفي  عقد  بموجب   -  1
الق نو9  إعداد  تم   2223 ين ير   12

الصف ت  ذات  للشركة  األس �ضي 

اآلتية :

 BLING-BLING SARL : التسمية

.AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الواحد.

املوضوع : مقهى - مطعم، مخبزة.

الشيض ء  الدا2   : االجتم عي  املقر 
املج طي  احمد  زنقة   13 يف  املع 2 

إق مة األلب الط بق األول 2قم 8.

املدة : 99 سنة.
2أسم ل : مقر2 في مشلغ 100.000 

د2هم.

لطيفة  السيدة  تقوم   : التسيير 

بصفته  الشركة  بتسيير  عي�ضى  ايت 

املسيرة الوحيدة الق نونية.

2 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

 24 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860286.
لإليداع والنشر

املسير

137 P
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ائتم نية تكنيك أسيسط نس ش.ذ.م.م

11 ش 2ع ولي العهد طنجة

 SOCIETE CASA ANGELA

SARL A AU

ك زا أنجيال .ش.ذ.م.م.

ذات الشريك الوحيد

مقره  اإلجتم عي : طنجة، حي 

املج هدين، إق مة غ لية،2، املكتب 

2قم 10، الط بق األ2�ضي

2أسم له  : 100.000 د2هم

2.ت : 135285

تفويت الحصص اإلجتم عية 
والتسيير

الوحيد  الشريك  قرا2  بموجب 

فبراير   24 بت 2يخ  بطنجة  املنعقد 

ك زا  املسم ة  للشركة   2223

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م.  أنجيال 

100.000 2أسم له    الوحيد 

د2هم، مقره  االجتم عي بطنجة، حي 

املكتب   ،2 غ لية  إق مة  املج هدين 

2قم 10، الط بق األ2�ضي، تقر2 م  يلي :

حصة   450 املوافقة على تفويت 

إجتم عية من فئة 100 د2هم للحصة 

الواحدة والتي تمت من طرف السيد 

س 2ة  السيدة  لف ئدة  خيمي  ج بر 

خيمي.

في شخص  إض فة شريك جديد 

الح ملة  خيمي،  س 2ة  السيدة 

 ،K323523 2قم  الوطنية  للشط قة 

أنجيال  ك زا  للشركة  مسيرة  وتعيينه  

ج بر  السيد  ومواصلة  ش.ذ.م.م، 

خيمي في مه مه كمسير للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

وب لت لي فإ9 توقيع أحد املسيرين 

الح ضرين ك ف إللزام الشركة اتج ه 

األغي 2.

الفصول،)1)،  تعديل  تم  هكذا 

)7)، )8) و)29) من الق نو9 األس �ضي 

ذات  شركة  أصشحت  التي  للشركة 

ق نو9  وتشني  محدودة  مسؤولية 

أس �ضي جديد.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

م 22   2 بت 2يخ  بطنجة  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263335.
مقتطف وبي 9 النشر

ائتم نية تكنيك أسيسط نس
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فرس ترونسبور
FARAS TRANSPORTS

شركة مس همة في طو2 التصفية 

2أسم له  522,222,222 د2هم

مقر التصفية : ش 2ع الحسن الث ني، 

طريق الدا2 الشيض ء، عند مؤسسة 

حكم إخوا9 الرب ط

السجل التج 2ي 2قم 29415  

الرب ط 

مع ينة وف ة
حل مسشق للشركة

بت 2يخ املنعقدة  جلسته  في   -  1 

24 ديسمبر،2022، قر2 الجمع الع م 

غير الع دي م  يلي :

مس همي9  ثالثة  بوف ة  اإلقرا2 

وانتق ل أسهمهم لو2ثتهم.

مع ينة التوزيع الجديد لرأ2 امل ل 

اإلجتم عي.

للشركة  املسشق  ب لحل  العمل 

من  وإح لته  للتصفية الحشية ابتداء 

هذا اليوم.

وتعيي9  املتصرفي9  مه م  إنه ء 

السيد حمزة حكم مغربي الجنسية، 

يوليو   16 بت 2يخ  ب لرب ط،  مزداد 

السوي�ضي  ب لرب ط،  ق طن   ،1951

زنقة مرشوش ح مل   41 بئر ق سم، 

2قم  للتعريف  الوطنية  للشط قة 

كمصفي للشركة طوال   ،A148642

مدة التصفية.

ب لرب ط،  التصفية  مقر  تحديد 

ش 2ع الحسن  طريق الدا2 الشيض ء، 

الث ني، عند مؤسسة حكم إخوا9.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2223 فبراير   27 بت 2يخ  ب لرب ط، 

تحت 2قم 133632.

بتعديل  التصريح  وضع   -  3

السجل التج 2ي بكت بة الضشط لدى 

بت 2يخ ب لرب ط،  التج 2ية   املحكمة 

 1629 تحت 2قم   ،2223 فبراير   27

من السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشه 2

املصفي

139 P

CASA AZUL
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد

2أ2 م له  : 10.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 15 ش 2ع االبط ل 

شقة 2قم 4 أكدال - الرب ط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة لشريك واحد

حر2  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1

تم   ،2223 فبراير   17 ب لرب ط بت 2يخ 

وضع الق نو9 األس �ضي لشركة ذات 

تحت  وذلك  املحدودة،  املسؤولية 

املعطي ت الت لية :

 CAZA AZUL  S.A.R.L : التسمية

.AU

الهـدف : هدف الشركة هو :

وبيع  شراء  في  ع م  بشكل  تج 2ة 

املنتج ت  جميع  وتصدير  واستيراد 

الحرفية واملنتج ت املحلية واملجوهرات.

جميع  وتسويق  وتصنيع  تصميم 

املنتج ت املتعلقة ب لسي حة والحرف 

اليدوية املغربية.

 التنظيم والرسوم املتحركة لجميع

 أنواع األحداث مثل حفالت االستقش ل،

 وإطالق املنتج ت الجديدة، واملع 2ض،

والعروض، والندوات ، إلخ...

 مه م في التسويق الرقمي واستش 2ات

األعم ل بشكل ع م.

شكل  في  اليوج   وتعليم  تنظيم 

د2و2 جم عية أو فردية.

العدادات  جميع  وتشغيل  إنش ء 

واملستودع ت  والفروع  والتوكيالت 

التج 2ية.

 جميع عملي ت الوسط ء التج 2يي9

سلعة أو  منتج  أي  في   والسمسرة 

أو م دة مهم  ك نت طشيعته  أو منشأه  

أو وجهته .

املش 2كة املش شرة أو غير املش شرة 

أو  الشرك ت  جميع  في  للشركة، 

التي  أو  إنش ؤه   تم  التي  الشرك ت 

إنش ؤه  وال سيم  عن طريق  سيتم 

شرك ت جديدة أو مس هم ت  إنش ء 

أو2اق  أو 2ع ية أو اشتراك ت أو شراء 

عملی ت  أو  أو حقوق شرك ت  م لية 

في  جمعي ت  أو  تح لف ت  أو  اندم ج 

مش 2كة.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التي له  ا2تش ط مش شر أو غير مش شر 

والتي  أعاله  املشنية  الغ ي ت  بإحدى 

تنمية  على  تس عد  أ9  شأنه   من 

الشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ش 2ع   15  : االجتم عي  املقر 

االبط ل شقة 2قم 4 أكدال - الرب ط

د2هم موزع   10.000  : 2أ2 املـ ل 

على 100 حصة قيمة كل حصة 100 

د2هم حر2ت كله  وأسندت للسيدة 

فردو2 جسو2.

: عينت السيدة فردو2  التسييـر 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  جسو2 

محدودة.

ف تح  من   : االجتم عية  السنة 

سنة  أول  إ9  ديسمبر.   31 إلى  ين ير 

 31 يوم  تنتهي  سوف  اجتم عية 

ديسمبر 2223.

االحتي طي  لتكوين   %5  : األ2ب ح 

الق نوني والش قي يوزع على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

ب لرب ط،  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 بت 2يخ 7 م 22 2223 تحت 2قم 133891

)2قم السجل التج 2ي 166895).
بمث بة مقتط وبي 9

املسير

140 P



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5288

SCEF INFO
SARL

بموجب عقد عرفي ب لرب ط بت 2يخ 
تم تأسيس شركة  فبراير 2223،   16
ذات املسؤولية املحدودة مواصف ته  

ك التي :
 STE SCEF INFO  : التسمية 

.SARL
في  االستش 2ة   : الشركة  هدف 

التسيير.
د2عة  زنقة   5  : االجتم عي  املقر 
 5 الشقة 2قم  اق مة ف طمة الزهراء 

أكدال الرب ط.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة.
2أسم له  : 100.000 د2هم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 د2هم 

للحصة.
تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة الى السيد بلمود9 محمد.
أو  الشرك ء  على  توزع   : اال2ب ح 
االحتي ط ت  الحس ب  الى  ترحل 
االحتي طي  اقتط ع  بعد  الخ صة 

الق نوني.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب لرب ط بت 2يخ 7 م 22 2223، تحت 
2قم اإليداع 133897، و2قم السجل 

التج 2ي 166899.
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 FIDUTEMA

SARL

مقر: 2قم 136 ش 2ع الق هرة الط بق االول شقة 

2قم 1 كومطراف 1 تم 2ة

اله تف : 25.37.64.42.48

الف كس : 25.37.64.47.64

 STE YOUNESS KHALIFA
IMMOBILIER

SARL AU
مقره  االجتم عي : 2قم 136 الط بق 

الث ني شقة 2قم 4 ش 2ع الق هرة 
كمطراف 1 تم 2ة

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  قد   ،2223 فبراير   8
 YOUNESS KHALIFA شركة 
املسؤولية  ذات   ،IMMOBILIERE
املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تحمل الخص ئص الت لية :

 STE YOUNESS  : التسمية 

.KHALIFA IMMOBILIER

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 100.000  : الشركة  2أسم ل 

د2هم.

وشراء  بيع   : االجتم عي  الهدف 

العملي ت  من  غيره   او  املش ني 

العق 2ية ومنعش عق 2ي.

 1000 الح جي  يونس   : الشرك ء 

حصة.

مسير  الح جي  يونس   : التسيير 

للشركة.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

بتم 2ة  االبتدائية  ب ملحكمة  التج 2ي 

تحت 2قم 138497.
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CCM CONSEILS

 SARL

مقر: 2قم 136 ش 2ع الق هرة الط بق االول شقة 

2قم 2 كومطراف 1 تم 2ة

اله تف : 25.37.64.42.48

الف كس : 25.37.64.47.64

 STE TRANS BOUDLAL
SARL AU

تغيير مقر الشركة
 2 في  بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ 

شركة  مسؤول  قر2   ،2223 ين ير 

 ،TRANS BOUDLAL SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد م  يلي :

العنوا9  الى  الشركة  مقر  تغيير 

تجزئةالفردو2 عي9   621 الت لي 2قم 

عودة تم 2ة.

تحيي9 الق نو9 االس �ضي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

21 فبراير 2223، تحت الرقم  بت 2يخ 

.133442
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FIDUTEMA
SARL

مقر: 2قم 136 ش 2ع الق هرة الط بق االول شقة 
2قم 1 كومطراف 1 تم 2ة

اله تف : 25.37.64.42.48
الف كس : 25.37.64.47.64

STE SAPIENT FOOD
 SARL

مقره  االجتم عي : فيال 4 ش 2ع 
النوبيال قط ع 17 حي 2ي ض الرب ط

 6 في  بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ 
قد تم تأسيس شركة   ،2223 فبراير 
ذات   ،SAPIENT FOOD SARL
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :
 STE SAPIENT FOOD : التسمية

 .SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
 100.000  : الشركة  2أسم ل 

د2هم.
في  مق ول    : االجتم عي  الهدف 
تسيير العملي ت التج 2ية، االستش 2ة 
والتسيير ومق ول في جميع الخدم ت، 
الشرك ء : ط 2ق حجي 500 حصة.

هش م أجيد 500 حصة.
وهش م  حجي  ط 2ق   : التسيير 

اجيد مسيرين للشركة.
من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 
التسجيل. ت 2يخ  من  تبتدئ  االولى 
اإليداع الق نوني: تم التقييد  ب لسجل 
التج 2ي ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط ،  

تحت 2قم 166551.
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STE INVEST CO HOLDING
SARL AU

CAPITAL : 1.712.222 DHS
 SIEGE : 62 RUE ALGER

CASABLANCA
RC N° : 86.835

بموجب قرا2ات متخذة بت 2يخ 18 
الوحيد  املس هم  قر2   ،2021 يوليو 
محمد  السيد  عضوية  فترة  تجديد 
العلمي حسني كمسير  عشد الن صر  

ملدة 3 سنوات.

قرا2ات  بعد  واليته  وستنتهي 
املس هم الوحيد الذي سيوافق على 
حس ب ت السنة امل لية املنتهية في 31 

ديسمبر 2223.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
فبراير   15 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء، 

2223، تحت 2قم 858640.
للتخليص واالش 2ة
املس هم الوحيد
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STE AJIYAL AL FATH
شركة ذات مسؤولية محدودة

2اسم له  : 100.000 د2هم
تأسيس شركة

شركـة ذات مسؤوليـة محدودة
2أسم له  122.222،22 د2هم

تأســيـــس
بمقت�ضى عقد توثيقي مؤ2خ   -  1
في 10 دجنبر 2223 تم وضع الق نو9 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

محدودة ب لخص ئص الت لية: 
الفتح«  »أجي ل  التسمية: 

ش.ذ.م.م
الهدف االجتم عي: 

- تأسيس وتسيير أي مؤسسة،
تأجير  استئج 2،  بيع،  شراء،   -
واملواد  واآلالت  املعدات  جميع 
واللوازم واملنتج ت وغيره  من املواد 

الالزمة الستيف ء هدف الشركة،
جميع  تأجير  أو  بيع،  شراء،   -
املنقولة  وغير  املنقولة  املمتلك ت 

الستيف ء هدف الشركة،
مع مالت  أي  ع م،  وبوجه   -
منقولة م لية،  صن عية،   تج 2ية، 
صلة  له   تكو9  قد  منقولة  غير  أو   
ب لهدف  مش شرة  غير  أو  مش شرة 
تحقيقه  تفضل  قد  أو  االجتم عي 

وتنميته.
املدة: 99 سنة.

 122.222،22 الشركة:  2أسم ل 
د2هم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
حر2ت  د2هم   100 منه   واحدة  كل 

بأكمله  عند االكتت ب.
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حي  الرب ط  االجتم عي:  املقر 
زنقة عن بية،   ،11 سكتو2  الري ض، 

2، مكتب في الغرفة الث نية  فيال 2قم 

على اليمي9 ب لط بق التحت األ2�ضي 

)مس حة مشتركة).

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد صالح الدين بلحسن. 

الفتح«  »أجي ل  قيدت شركة   2-

ب لرب ط  التج 2ي  ب لسجل  ش.ذ.م.م 

عدد 166423.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ب لرب ط بت 2يخ 22 فبراير 2223 تحت 
2قم 1529. 

    للخالصة والشي 9

األست ذة إله م توزاني إد2ي�ضي
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STE DOMINO AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بموجب 

النظ م  وضع  تم   ،2223 فبراير   23

مبسطة  بأسهم  لشركة  االس �ضي 

فيم   مميزاته   تكمن  وحيد  بشريك 

يلي :

مبسطة  بأسهم  شركة   : الشكل 

بشريك وحيد.

.DOMINO AGRI : التسمية

بغرض  أجراء  تشغيل   : الغرض 

وضعهم 2هن االش 2ة بكيفية مؤقتة 

أو ب لني بة في القط ع الفالحي.

النخيل  مراكش   : الشركة  مقر 

ش 2ع  الرب ع  الط بق   ،18 مكتب 

يعقوب املنصو2.

املدة : 99 سنة.
 100.000  : الشركة  2اسم ل 

د2هم.

شركة   : الوحيد  الشريك 

من  املمثلة   ،INTERIM RXPRESS

والسيد  الت زي  أمي9  السيد  طرف 

 OLIVIER اوليفي 2وجي م 2ي ك ستينو

.ROGER MARIE GASTINEAU

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
الرئيس : السيد اوليفي 2وجي م 2ي 

 OLIVIER ROGER MARIE ك ستينو

.GASTINEAU

املدير الع م : السيد أمي9 الت زي.

بكت بة  الشركة  التقييد  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

  ،2223 م 22  ف تح  بت 2يخ  بمراكش 

تحت 2قم 133.913.
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 STE EMILIA INVEST

 DAKHLA
استثن ئي  ع م  جمع  بمقت�ضى 

 ،2223 فبراير   14 الرب ط  في  حر2 

 EMILIA INVEST الشركة   شرك ء 

DAKHLA  ش.م.م  م  يلي : 

من  الق نوني  الشكل  تعديل   

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية   محدودة 

وحيد. 

     تفويت الحصص.

تفويت 17 حصة من طرف السيد   

ي سر موط لب إلى السيد محمد كريم 

حجيرة.

تفويت 16 حصة من طرف السيد   

كريم موط لب إلى السيد محمد كريم 

حجيرة.

تفويت 50 حصة من طرف السيد   

اله م املغ 2ي إلى السيد محمد كريم 

حجيرة

 تعديل اإلدا2ة.

موط لب  ي سر  السيد  استق لة   

  AA527252قم الوطنية  بط قته 

بط قته  موط لب  كريم  السيد  و 

الوطنية 2قم A692334 من منصبهم  

احتف ظ    مع  للشركة  كمسيرا9 

السيد   محمد كريم حجيرة الح مل 

  A662122 2قم   التعريف  لشط قة 

بمنصشه كمسير وحيد للشركة. 

 تعديل املواد 1  . 6.  7 .  13  من 

الق نو9 األس �ضي للشركة.

بكت بة  الق نو9  اإليداع  تم 

وادي  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

 6 بت 2يخ   .318 2قم  تحت  الذهب 

فبراير 2223.
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STE TRAD BEKADI

SARL

مقره  االجتم عي : ش 2ع الجيش 

امللكي عم 2ة 410 الط بق 3 الن ظو2

تأسيس شركة

 24 بمقت�ضى عقد عرفي ب لن ظو2 

ين ير 2022، وضع الق نوني االس �ضي 

لشركة محدودة املسؤولية :

 TRAD شركة   : التسمية 

BEKADI، ش.م.م.

تصدير   : االجتم عي  الغرض 

واستيراد.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.

الجيش  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

امللكي عم 2ة 410 الط بق 3 الن ظو2.

2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد دادي بلق �ضي الحسن.

الشرك ء :

 400  .... الحسن  بلق �ضي  دادي 

حصة.

 200  .... بلق �ضي سفي 9   دادي 

حصة.

دادي بلق �ضي علي .... 200 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   8 بت 2يخ  ب لن ظو2  االبتدائية 

2223، تحت 2قم 5322.

149 P

STE EL MATHARI CAR
SARL

مقره  االجتم عي : حي املط 2 تجزئة 
الري ض 2قم 183  الن ظو2

تأسيس شركة
 24 بمقت�ضى عقد عرفي ب لن ظو2 
ين ير 2022، وضع الق نوني االس �ضي 

لشركة محدودة املسؤولية :
 ،EL MATHARI CAR  : التسمية 

ش.م.م.
كراء   m االجتم عي  الغرض 

السي 2ات  بدو9 س ئق.
العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.
املقر االجتم عي : حي املط 2 تجزئة 

الري ض 2قم 183  الن ظو2.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد املطهري سعيد.
الشرك ء :

املطهري سعيد. .... 1000 حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 23 فبراير 

2223، تحت 2قم 5423.
150 P

STE IMMOULHA
SARL

مقره  االجتم عي : حي االوالد ابراهيم 
زنقة 116 2قم 6   الن ظو2

تأسيس شركة
ب لن ظو2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نوني  وضع   ،2223 فبراير   6
االس �ضي لشركة محدودة املسؤولية :
 ،IMMOULHA  : التسمية 

ش.م.م.
منعش   : االجتم عي  الغرض 

عق 2ي.
العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.
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املقر االجتم عي : حي اوالد ابراهيم 
زنقة 116 2قم 6 الن ظو2.

2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد والح ج الحسي9 والسيد ازيزا 

حمزة.

الشرك ء :

والح ج الحسي9. .... 500 حصة.

ازيزا حمزة ........ 500 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 23 فبراير 

2223، تحت 2قم 5400.

151 P

STE ZAKAHAROUNE
SARL

مقره  االجتم عي : حي افرا2 زايو 
الن ظو2

تأسيس شركة
ب لن ظو2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نوني  وضع   ،2223 فبراير   2

االس �ضي لشركة محدودة املسؤولية :

 STE ZAKAHAROUNE : التسمية

SARL.، ش.م.م.

استغالل   : االجتم عي  الغرض 

محطة الوقود واستغالل مقهى.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.

حي افرا2 زايو   : املقر االجتم عي 

الن ظو2.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 

السيد عشق د2ي ح فظ.

الشرك ء :

عشق د2ي ح فظ .... 1000 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

21 فبراير  االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 

2223، تحت 2قم 5376.

152 P

STE NEGOCIO BMB
SARL

مقره  االجتم عي : 580 ش 2ع املسيرة 

الط بق الث ني شقة 2قم 3 الن ظو2

تأسيس شركة
ب لن ظو2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نوني  وضع   ،2223 فبراير   7

االس �ضي لشركة محدودة املسؤولية :

 STE NEGOCIO BMB : التسمية

SARL.، ش.م.م.

تصدير   : االجتم عي  الغرض 

واستيراد.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.

ش 2ع   580  : االجتم عي  املقر 

 3 2قم  شقة  الث ني  الط بق  املسيرة 

الن ظو2.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 

السيد بلحموش بالل.

الشرك ء :

بلحموش بالل .... 1000 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 23 فبراير 

2223، تحت 2قم 5398.

153 P

STE ZIZA CASH
SARL

مقره  االجتم عي : ش 2ع 

محمدالخ مس 2قم 297 ازغنغ 9 

الن ظو2

تأسيس شركة
ب لن ظو2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نوني  وضع   ،2223 فبراير   6

االس �ضي لشركة محدودة املسؤولية :

 STE ZIZA CASH  : التسمية 

SARL.، ش.م.م.

تحويل   : االجتم عي  الغرض 

االموال واستخالص الفواتير.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.

ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

ازغنغ 9   297 2قم  محمدالخ مس 

الن ظو2.

2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 

السيد الشعوتي سيف الدين والسيدة 

سم تو 2قية.

الشرك ء :

 500  .... الدين   سيف  الشعوتي 

حصة.

سم تو 2قية ...... 500 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 23 فبراير 

2223، تحت 2قم 5402.

154 P

STE ABOY PROMO
SARL

مقره  االجتم عي : ش 2ع االندلس 
2قم 33 حي ب م زايو الن ظو2

تأسيس شركة
 9 ب لن ظو2  بمقت�ضى عقد عرفي 

ين ير 2223، وضع الق نوني االس �ضي 

لشركة محدودة املسؤولية :

 STE ABOY PROMO : التسمية 

SARL.، ش.م.م.

الغرض االجتم عي :منعش عق 2ي.

العملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

التج 2ية والعق 2ية التي  ترتشط بصفة 

مش شرة بهدف الشركة.

االندلس  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

2قم 33 حي ب م زايو الن ظو2.

2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 

السيد دحم 9 الحسن.

الشرك ء :

دحم 9 يوسف .... 200 حصة.

دحم 9 وئ م .... 200 حصة.

دحم 9  براء .... 200 حصة.

دحم 9 احمد .... 200 حصة.

جدا9 ف طمة ... 200 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ف تح   بت 2يخ  ب لن ظو2  االبتدائية 

م 22  2223، تحت 2قم 5448.

155 P

 STE  EL OUARIACHI

 DE CABLAGE ET

 DE DISTRIBUTION

 ELECTRIQUE

»SECADEL«

SARL

مقره  االجتم عي : حي لعرا�ضي االمير 

25 الط بق 7 شقة 2قم 11 الن ظو2

الجمعية  محضر   بمقت�ضى 

ف تح  بت 2يخ  االستثن ئية  الع مة 

شركة  ص دق شرك ء   ،2022 فبراير 

 EL OUARIACHI DECABLAGE

 DE DISTRIBUTION ELECTIQUE

قرا2  على  ش.م.م.   ،»SECADEL

بلعربي  للسيد  حصة   200 تفويت 

العثم ني  لسيد  حصة   322 حميد 

نو2 الدين ز322 حصة للسيد بزيني9 

الشركة  2اسم ل  ليصشح  سعيد 

مقسم  كم  يلي :

الو2ي �ضي نو2 الدين ... 200 حصة.

بلعربي حميد ... 200 حصة.

العثم ني نو2 الدين ... 322 حصة

بزيني9 سعيد ... 322 حصة

كم  ص دق الشرك ء على استق لة 

السيد الو2ي �ضي نو2 الدين من تسيير 

الشركة وتعيي9 السيد العثم ني نو2 

الدين والسيد بزني9 سعيد كمسيرين 

للشركة.
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كم  ص دق على قرا2 تغيير الغرض 

منعش  ليصشح  للشركة  االجتم عي 

املختلفة  االشغ ل  مق ولة  عق 2ي 

والشن ء كم  ص دق الشرك ء على قرا2 

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت 2يخ  ب لن ظو2  االبتدائية 

2223، تحت 2قم 5298.

156 P

 STE  EL OUARIACHI

 DE CABLAGE ET

 DE DISTRIBUTION

 ELECTRIQUE

»SECADEL«

SARL

مقره  االجتم عي : حي لعرا�ضي االمير 

25 الط بق 7 شقة 2قم 11 الن ظو2

الجمعية  محضر   بمقت�ضى 

فبراير   15 الع مة االستثن ئية بت 2يخ 

 EL شركة  شرك ء  ص دق   ،2022

 OUARIACHI DECABLAGE DE

 DISTRIBUTION ELECTIQUE

قرا2  على  ش.م.م.   ،»SECADEL

كالبيلي  للسيد  حصة   200 تفويت 

الشركة  2اسم ل  ليصشح  شعيب 

مقسم  كم  يلي :

الو2ي �ضي نو2 الدين ... 200 حصة.

بلعربي حميد ... 200 حصة.

العثم ني نو2 الدين ... 322 حصة

كالبيلي شعيب ... 322 حصة

قرا2  على  الشرك ء  ص دق  كم  

تحيي9 الق نو9 االس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 23 فبراير  

2223، تحت 2قم 5404.

157 P

STE ZWARA GROUPE
SARL

مقر ه  االجتم عي : ش 2ع ابن خلدو9 
2قم 113 الن ظو2

بمقت�ضى محضر الجمعية الع مة 

أغسطس   15 بت 2يخ  االستثن ئية 

شركة  شرك ء  ص دق   ،2022

على  ش.م.م.   ،ZWARA GROUPE

قرا2 االقف ل النه ئي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 

2223، تحت 2قم 5363.

158 P

 STE GRAND MAROC

VOIRIE SGMV
SARL

ش.م.م.

مقره  االجتم عي : ايلو 46 2قم 21 
حي املط 2 الن ظو2

بمقت�ضى محضر الجمعية الع مة 

  ،2020 7 سبتمبر  االستثن ئية بت 2يخ 

 GRAND MAROC شركة  شرك ء 

على قرا2  ش.م.م.   ،VOIRIE SGMV

حصة للسيدة اسن 2   167 تفويت 

أم ل ليصشح 2اسم ل الشركة مقسم  

كم  يلي :

 500  ... الصمد  عشد  املوس وي 

حصة.

اسن 2 ام ل ..... 500 حصة.

كم  صدق على قرا2 تغيير الغرض 

نج 2ة  ليصشح  للشركة  االجتم عي 

االملنيوم ، االبواب النوافد، تقسيم، 

على  ص دق  كم   واستيراد  تصدير 

ليصشح  الشركة  اسم  تغيير  قرا2 

.DIDEROT ALU

قرا2  على  الشرك ء  ص دق  كم  

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ ب لن ظو2   االبتدائية 

2قم  تحت   ،2021 أغسطس   32

.3842

159 P

 MOHAB IMPORT شركة

EXPORT ش.م.م

ش 2ع االمم املتحدة العروي الن ظو2.

بمقت�ضى محضر الجمعية الع مة 

 2021 نوفمبر   8 بت 2يخ  االستثن ئية 

 MOHAB شركة  شرك ء  ص دق 

على  ش.م.م   IMPORT EXPORT

قرا2 اإلقف ل النه ئي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 3 ديسمبر 

2021  تحت 2قم 4546.

160 P

شركة ANTALYA CAR ش.م.م

دواؤ ابو عج تن بودين 2 تمسم 9

الد2يوش.

بمقت�ضى محضر الجمعية الع مة 

 2022 يونيو   8 بت 2يخ  االستثن ئية 

 ANTALYA CAR ص دق شرك ء شركة

النه ئي  اإلقف ل  قرا2  على  ش.م.م 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 5326.

161 P

شركة JAHDI NEGOCE ش.م.م

ش 2ع 63 2قم 01 حي عريض

الن ظو2.

الجمعية  محضر  بمقت�ضى 

نوفمبر   4 بت 2يخ  الع مة االستثن ئية 

 JAHDI شركة  ص دق شرك ء   2022

NEGOCE ش.م.م على قرا2 اإلقف ل 

النه ئي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

20 فبراير  االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 5364.

162 P

شركة HIDON ش.م.م
 الث نوية الجديدة بني انص 2، 

الن ظو2.
بمقت�ضى محضر الجمعية الع مة 
االستثن ئية بت 2يخ 25 نوفمبر 2022 
ص دق شرك ء شركة HIDON ش.م.م 
على قرا2 تفويت 500 حصة للسيد 
بن ط لب 2شيد و 500 حصة للسيد 
2ح وي محمد أمي9 ليصشح 2أسم ل 

الشركة كم  يلي :
2ح وي محمد امي9 : 500 حصة.

بن ط لب 2شید : 500 حصة.
كم  ص دقوا على استق لة السيد 
الشركة  تسيير  من  فؤاد  سقس ق 
امي9  محمد  2ح وي  السيد  وتعيي9 
كمسيريي9  2شيد  ط لب  بن  والسيد 

للشركة.
الق نو9  تحيي9  قر2وا  كم  

األس �ضي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ظو2 بت 2يخ 2 ديسمبر 

2022 تحت 2قم 4932.
163 P

 AMEKRAN PRODUIT COS
ش.م.م

حي اصش نن زنقة 46 2قم 28
الن ظو2

 تأسيس الشركة
ب لن طو2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  وضع   2223 3 فبراير 
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية : 
 AMEKRAN شركة  التسمية: 

PRODUIT COS ش.م.م.
تصدير   : االجتم عي  الغرض 
توزيع  و  التجميل  مواد  استيراد  و 
جميع  ع مة  وبصفة  الشض ئع 
التي  والعق 2ية  التج 2ية  العملي ت 
ترتشط بصفة مش شرة بهدف الشركة

املقر االجتم عي : حي اصش نن زنقة 
46 2قم 28 الن ظو2.

 100.000 الشركة  امل ل  2أ2 
د2هم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 د2هم.
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طرف  من  الشركة  تسير  التسيير 

السيد امقرا9 فريد و السيد امقرا9 

زكري ء و السيدة امقرا9 ليلى.

الشرك ء 

امقرا9 فرید : 352 حصة ؛

امقرا9 زكري ء : 352 حصة ؛

امقرا9 لیلی : 322 حصة ؛

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ ب لن طو2   االبتدائية 

16 فبراير 2223 تحت 2قم 5347.

164 P

SOFOREC

FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

 UNIVERS CARROSSERIE

INDUSTRIELLE

SIGLE UCI
شركة محدودة املسؤولية 

2أسم له  : 3.852.222.22 د2هم

مقره  اإلجتم عي : حي القد2 تجزئة 

الحمدية ش 2ع 1 2قم 5 سيدي 

البرنو�ضي الدا2الشيض ء

الغير  الع م  الجمع  إثر  على 

 2022 م ي   4 الع دي املنعقد بت 2يخ 

لشرك ء  الع مة  الجمعية  قر2ت 

 UNIVERS CARROSSERIE شركة 

شركة   INDUSTRIELLE  UCI

2أسم له   املسؤولية   محدودة 

مقره   د2هم   3.852.222.22

تجزئة  القد2  حي  اإلجتم عي 

سيدي   50 2قم   1 ش 2ع  الحمدية 

البرنو�ضي الدا2الشيض ء م  يلي :

إلى   : اإلجتم عي  املقر  نقل  تأكيد 

تجزئة القد2  2 الط بق األول 2قم 

24 سيدي البرنو�ضي الدا2الشيض ء.

الق نو9  من   4 الشند  تعديل 

األس �ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ ب لدا2الشيض ء   التج 2ية 

 6 م 22 2223 تحت 2قم 861510.

165 P

CET SOLUTION

شركة محدودة املسؤولية

2أسم له  : 600.000 د2هم

املقر اإلجتم عي : زاوية زنقة موزا2 

وش 2ع انف  إق مة بوتي بغ دي الط بق 

الس بع الدا2الشيض ء

السجل التج 2ي : 562833

تشع  ملداوالت الجمع الع م الغير 

ديسمبر   32 بت 2يخ  املنعقد  الع دي 

2022، تم تقرير م  يلي :

حصة   1800 بيع  على  املص دقة 

 BROME SARL شركة  طرف  من 

لف ئدة السيد عشد الرزاق عمو2ي.

النظ م  من  و7   6 امل دة  تعديل 

األس �ضي.

الرزاق  عشد  السيد  موافقة 

عمو2ي دو الجنسية املغربية مزداد 

والح مل   1980 أبريل   24 بت 2يخ 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

BH31575 كشريك جديد.

إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

اإلجراءات.

اإليداع الق نوني تم بكت بة ضشط 

ب لدا2الشيض ء  التج 2ية  املحكمة 

2قم  تحت   ،2223 فبراير   9 بت 2يخ 

.858009
لإليداع والنشر

املسير

166 P

LA SOCIETE PROTECNO 

SARL

 SIEGE SOCIAL : MONDOLFO

PU VIA E MATTEI N°9

 CAPITAL SOCIAL :1522.222.22

EUROS

 REGISTRE COMMERCE DE

PESARO N°:22952662413

 SUCCURSALE

  SUCCURSALE DE PROTECNO

 ATLANTIC

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

 RYAD EL MANZAH B RUE

SEBOU BUREAU N°4 KENITRA

IF : N°15283862

RC : KENITRA N°43833

اإلدا2ة  مجلس  ملداوالت  تشع  
تقر2   2022 يونيو   3 بت 2يخ  املنعقد 

م  يلي :

 BELBUSTI السيد  إق لة 

LORENZO من مه مه كمسير للفرع 

 PROTECNNO ATLANTIC املغربي 

ابتداء من ت 2يخ 3 يونيو 2022.

 BELBUSTU السيد  تعيي9 

اإليط لية  الجنسية  دو   JACOPO

2قم  السفر  لجواز  ح مل 

بإيط لي   والق طن   YA6275195

ثالث  ملدة  للفرع  جديد  كمسير 

سنوات.

بكت بة  :تم  الق نوني  اإليداع 

ضشط املحكمة اإلبتدائية ب لقنيطرة 

2022، تحت 2قم  28 ديسمبر  بت 2يخ 

.93843
ملخص قصد النشر

املسير

167 P

 HEALTH AND SAFETY

TRANSPORT

تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي محر2 بت 2يخ 

شركة  تأسيس  تم   2223 ين ير   02

الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ب لخص ئص الت لية :

 HEALTH AND SAFETY : االسم 

محدودة  شركة   TRANSPORT

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

الح ج  إق مة  االجتم عي  املقر 

لكشير،  عرصة  تجزئة   2 دادو9 

املع 2يف الدا2 الشيض ء.

الهدف  ذات  الشركة   : الهدف 

الرئي�ضي :

النقل السي حي و النقل الشخ�ضي 

لإلدا2ات و املق والت.

 100.000 في  محدد  الرأسم ل 

كل  حصة   1000 إلى  مقسم  د2هم 

دفعت  د2هم   100 تس وي  واحدة 

قيمته  ك ملة و أسندت بأكمله  لشركة 

ذات  شركة   HEALTH HOLDING

املسؤولية املحدودة مقره  االجتم عي 

تجزئة عرصة   2 إق مة الح ج دادو9 

لكشير املع 2يف الدا2 الشيض ء.

غير  ملدة  تسير   : الشركة  تسيير 

محدودة من طرف :

ذات  الصنه جي  اله م  السيدة 

بت 2يخ  مزدادة  املغربية  الجنسية 

ق طنة  بف 2   1967 أغسطس   23

إق مة  الروي ني  مح سن  أبو  بزنقة 

 6 شقة   2 الط بق  لي سيت دين 

و الح ملة  الشيض ء  الدا2  املع 2يف 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.BK43285

ذات  كريم  لطيفة  السيدة 

بت 2يخ  مزدادة  املغربية  الجنسية 

13 يوليو  1966 بأزيالل ق طنة بزنقة 

1 شقة  ابو مح سن الروي ني الط بق 

و الح ملة  املع 2يف الدا2 الشيض ء   3

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.UA3852

صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة 

املتعلقة  العقود  جميع  بخصوص 

املسيرين  بي9  املشترك  ب لتوقيع  به  

السيدة  و  الصنه جي  إله م  السيدة 

لطيفة كريم.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج 2ي.

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية  السنة 

31 ديسمبر.

األ2ب ح : يوزع الص في بعد اقتط ع 

االحتي ط  لف ئدة  املئة  في  خمسة 

غير  االقتط ع  هذا  يصشح  الق نوني. 

االحتي طي  يشلغ  عندم   ضرو2ي 

من  املئة  في  عشرو9  الق نوني 

الرأسم ل االجتم عي.
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اإليداع الق نوني تم بكت بة ضشط 

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 

2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 
858720 و مسجلة ب لسجل التج 2ي 

تحت 2قم 572223.
ملخص قصد النشر

املسيرين

168 P

HEALTH EVACUATION
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي محر2 بت 2يخ 

شركة  تأسيس  تم   2223 ين ير   02

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ب لخص ئص الت لية :

االسم : شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ؛

الح ج  إق مة  االجتم عي  املقر 

لكشير،  عرصة  تجزئة   2 دادو9 

املع 2يف الدا2 الشيض ء

الهدف  ذات  الشركة  الهدف 

الرئي�ضي :

سي 2ات  بواسطة  الطبي  النقل 

االسع ف و الط ئرات.

 100.000 في  محدد   : الرأسم ل 

كل  حصة   1000 إلى  مقسم  د2هم 

دفعت  د2هم   100 تس وي  واحدة 

بأكمله   أسندت  و  ك ملة  قيمته  

لشركة HEALTH HOLDING شركة 

مقره   املحدودة  املسؤولية  ذات 

 2 دادو9  الح ج  إق مة  االجتم عي 

الدا2  املع 2يف  لكشير  عرصة  تجزئة 

الشيض ء.

غير  ملدة  تسير   : الشركة  تسيير 

محدودة من طرف :

ذات  الصنه جي  إله م  السيدة 

بت 2يخ  مزدادة  املغربية  الجنسية 

ق طنة  بف 2   1967 أغسطس   23

إق مة الروي ني  مح سن  أبو   بزنقة 

 6 شقة   2 الط بق  سيت دين  لي 

الح ملة  و  الشيض ء  الدا2  املع 2يف 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.BK43285

ذات  كريم  لطيفة  السيدة 
بت 2يخ  مزدادة  املغربية  الجنسية 
13 يوليو 1966 بأزيالل ق طنة بزنقة 
1 شقة  أبو مح سن الروي ني الط بق 
و الح ملة  املع 2يف الدا2 الشيض ء   3
2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

UA3852
صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة 
املتعلقة  العقود  جميع  بخصوص 
املسيرين  بي9  املشترك  ب لتوقيع  به  
السيدة  و  الصنه جي  إله م  السيدة 

لطيفة كريم.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج 2ي.
إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية  السنة 

31 ديسمبر.
األ2ب ح يوزع الص في بعد اقتط ع 
االحتي ط  لف ئدة  املئة  في  خمسة 
غير  االقتط ع  يصشح  الق نوني. 
االحتي طي  يشلغ  عندم   ضرو2ي 
من  املئة  في  عشرو9  الق نوني 

الرأسم ل االجتم عي.
اإليداع الق نوني تم بكت بة ضشط 
الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 
2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 
858717 و مسجلة ب لسجل التج 2ي 

تحت 2قم 572225.
ملخص قصد النشر

املسيرين

169 P

BMCI
البنك املغربي للتجارة والصناعة

شركة مجهولة اإلسم
2أسم له  : 1.327.928.622 د2هم

مقره  اإلجتم عي : 26 س حة األمم 
املتحدة الدا2الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 4091 
ب لدا2الشيض ء

الرق بة  مجلس  ملداوالت  تشع  
املنعقد بت 2يخ 3 فبراير 2223، تقر2 

م  يلي :
تعيي9 السيد هش م السف  الح مل 
2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 
اإلدا2ة  مجلس  كرئيس   D327346
 PHILIPPE السيد  الجم عية كشديل 

.DUMEL

الرق بة  مجلس  ملداوالت  تشع  

 ،2020 نوفمبر   27 بت 2يخ  املنعقد 

تقر2 م  يلي :

الحسن  بن  كريم  السيد  تعيي9 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

مجلس  كعضو   A574.698 2قم 

اإلدا2ة الجم عية.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة ضشط 

ب لدا2الشيض ء  التج 2ية  املحكمة 

2قم  تحت   2223 م 22   6 بت 2يخ 

.861457
ملخص قصد النشر

2ئيس مجلس اإلدا2ة الجم عية

170 P

شركة كطي أسيط

SOCIETE COTE ASSIETTE

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اإلجتم عي : 72 مكر2 ش 2ع 

عقشة أكدال الرب ط

السجل التج 2ي الرب ط 65089

قر2 الجمع الع م اإلستثن ئي بت 2يخ 

14 م 22 2012 لشركة كطي أسيط 

2أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 

3522.222.22 د2هم م  يلي :

تفويت :

السيد  من طرف  حصة   15750

السيدة  لف ئدة  ق سم  أبو  أحمد 

عزيزة بش ني.

قشول استق لة السيد عشد الرحيم 

الواع�ضي من منصشه كمسير.

في  للشركة  جديد  مسير  تعيي9 

شخص السيد أحمد أبوق سم .

جديد  أس �ضي  نظ م  اعتم د 

للشركة.

تم اإليداع الق نوني : لدى املحكمة 

م 22   28 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2012 تحت 2قم 71949.
لإلش 2ة والشي 9

171 P

شركة كطي أسيط
SOCIETE COTE ASSIETTE

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اإلجتم عي : 72 مكر 2 ش 2ع 

عقشة أكدال الرب ط

السجل التج 2ي الرب ط 65089

اإلستثن ئي  الع م  الجمع  قر2 

لشركة كطي   2010 أبريل   28 بت 2يخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات   أسيط 

م  يلي :

بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فغ 

لحمله  د2هم   3.422.222.22

إلى  د2هم   100.000.00 من 

بإدم ج  د2هم   3.522.222.22

الحس ب الج 2ي املديني للشركة.

توزيع الحصص كم  يلي :

الواع�ضي  الرحيم  عشد  السيد 

د2هم   100 فئة  من  حصة   3522

للواحدة.

حصة   15750 السيد علي أوزيد 

من فئة 100 د2هم للواحدة.

 15750 السيد أبو ق سم مسعود 

حصة من فئة 100 د2هم للواحدة.

لدى   : الق نوني  اإليداع  تم 

 10 املحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 

يونيو 2010 تحت 2قم 67184.
لإلش 2ة والشي 9

172 P

فید لوگ

م نية اللوكو2 216 ش 2ع 20 عشت

القصر الكشير

عدن فروي
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

فبراير   20 بت 2يخ  الع دي  الغير 

السيد  قر2  الكشير،  ب لقصر   ،2223

النتيقي زهير الشريك الوحيد لشركة 

عد9 فروي ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوحيد مقره  اإلجتم عي بدوا2 أوالد 

او شیح سوق الطلشة القصر الكشير 

الشركة من  الرفع من 2أسم ل  قر2 

د2هم  215000 إلى  د2هم   100000
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د2هم مقسمة   115000 بزي دة  أي   
د2هم   100 حصة بقيمة   1150 على 
تم  وب لت لي  نقدا  دفعت  للحصة 
تغيير الشندين الس د2 والس بع من 

الق نو9 األس �ضي للشركة ك لت لي:
الشند الس د2 س هم في الشركة 
 215000 بملغ  النتيفي  زهير  السيد 

د2هم.
2أسم ل  يشلغ  الس بع  الشند 
د2هم موزعة على   215000 الشركة 
 100 حصة إجتم عية بقيمة   2150
د2هم لكل حصة للسيد زهير النتيفي 

2150 حصة.
أس �ضي  ق نو9  اعتم د  تم  كم  

جديد للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية القصر 
تحت   2223 م 22   2 الكشير بت 2يخ  

2قم 43 سجل تج 2ي 2قم  3297.
173 P

OKAFID
SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE :122.222.222HS 

 RUE SEBTA RESIDENCE RIAD 8 31-39
 N°7-KENITRA
.LF:29153485

.CNSS-9295923
TP-22826327

R.C.37769

 SOCIETE SHB TP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مقره  اإلجتم عي: 100 ش 2ع موالي 

 عشد العزيز إق مة ندى 5 مكتب
 2قم 6 القنيطرة

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 23 يوم  املنعقد  اإلستثن ئي  الع م 
املسير  املجلس  قر2  أبريل2020 
لشركة SHBTP شركة ذات املسؤولية 
 2.000.000 2أسم له   املحدودة، 
د2هم للحصة   100 د2هم مقسم إلى 
الواحدة مقره  اإلجتم عي ب لقنيطرة 
ش 2ع موالي عشد العزيز اق مة   100
ومحر2ة   ،6 2قم  مكتب   5 ندى 
 45109 ب لسجل التج 2ي تحت 2قم 

م  يلي: 

سهم مملوكة للسيد   6200 نقل 
محمد حجي بولعجول لص لح للسيد 

ته مي الح 2ثي.
سهم مملوكة للسيد   3822 نقل 
محمد حجي بولعجول لص لح السيد 

محمد الح 2تي.
كت بة  لدى  الق نوني  اإلبداع  تم 
اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
ب لقنيطرة، بت 2يخ 23 سبتمبر 2223 

تحت 2قم 2887.
174 P

 STE SARAH STANDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

الخ ص  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املنعقد  الع دي  الغير  الع م  ب لجمع 
الشرك ء  قر2  ين ير2223   21 بت 2يخ 

وب الجم ع م يلي :
الشركة  2أسم ل  في  الزي دة 
د2هم   100000 بحصص عينية من 
 1100000 الشركة  2أسم ل  ليصشح 

د2هم.
2أسم ل  الزي دة يصشح  بعد هذه 

الشركة ك لت لي:
 10800 السيد زويدية نو2 الدين 
 1.080.000.00 حصة أي م  يع دل 

د2هم.
200 حصة  السيدة زويدية س 2ة 

أي م  يع دل 20000.00 د2هم.
د2هم   1100000.00 املجموع 

السجل التج 2ي 2قم 65791.
وقد تم اإليداع الق نوني للشركة 
ب ملحكمة اإلبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 

27 فبراير2223 تحت 2قم 94526.
175 P

CARBIAGE
 CARBIAGE تأسيس شركة

ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد
مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2223 27فبراير  بت 2يخ  ب لقنيطرة 
لشركة  األس �ضي  الق نو9  وضع  تم 
الت لية:  CARBIAGEب لخص ئص 
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.

ه 2و9  زنقة   : اإلجتم عي  املقر 
 3 2قم  الفردو2  إق مة  الرشيد 

ميموزا القنيطرة.
غرض  يكو9   : الشركة  غرض 

الشركة.
أعم ل مختلفة و الشن ء.

تنظيف املحالت واألم كن الع مة 
والخ صة.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 
العق 2ية  الصن عية،  التج 2ية، 
بنش ط  عالقة  له   التي  وامل لية 
الشركة والتي من شأنه  املس همة في 

تنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسه  النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

نه ية ديسمبر من كل سنة.
 100.000  : اإلجتم عي  الرأسم ل 
د2هم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
100 د2هم للواحدة سدد ثمنه  ك ملة 

من طرف :
 1000 محمد  الشي ش  السيد 

حصة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الشي ش محمد.
وقيدت الشركة ب لسجل التج 2ي 
ب لقنيطرة  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد 68459.
بمث بة مقت�ضى 

املسير

176 P

METAL DIV SEHOUL
SARL AU

املحر2  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
ب لقنيطرة بت 2يخ 23 فبراير 2223تم 
اإلتف ق على الق نو9 األس �ضي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :
METAL DIV SEHOUL : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض : 

بيع مواد الشن ء
استيراد وتصدير.

املركز اإلجتم عي : 48 ش 2ع أبوبكر 

 2 مكتب  إيم 9  إق مة  الصديق 

القنيطرة.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 

حصة إجتم عية   1000 مقسمة إلى 

للحصة  د2هم   100.00 بقيمة 

الواحدة.

السنة اإلجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

5 % اإلحتي طي الق نوني   : األ2ب ح 

والش قي بعد املداولة.

لتسيير  ق نوني   عي9   : التسيير 

السيد  محدودة  غير  وملدة  الشركة 

عشد الكريم العثم ني.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية القنيطرة بت 2يخ 23 فبراير 

2223 تحت 2قم 68371.

177P

MOBILIER NT
SARL AU

املحر2  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

 ،2223 م 22   3 في القنيطرة بت 2يخ 

األس �ضي  الق نو9  على  اإلتف ق  تم 

للشركة ذات الخص ئص الت لية :

 MOBILIER NT SARL التسمية: 

.AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض : الترويج للعق 2.

ش 2ع   48  : اإلحتم عي  املركز 

أبوبكر الصديق إق مة إيم 9 مكتب 

2 القنيطرة.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 

حصة إجتم عية   1000 مقسمة إلى 

للحصة  د2هم   100.00 بقيمة 

الواحدة.

السنة اإلجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإلحتي ط الق نوني   %  5  : األ2ب ح 

والش قي بعد املداولة.

لتسيير  ق نوني   عي9   : التسيير 

السيد  محدودة  غير  وملدة  الشركة 

سعيد ن يت الحو2.
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املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
م 22   3 اإلبتدائية القنيطرة بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 68447.
178 P

ZONELOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجتم عي : ش 2ع سيي م عم 2ة 
2قم 6 شقة 2قم 3املحيط
تفويت حصص إجتم عية

وتعيي9 مسير جديد
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ZONELOG لشركة  الع دي  الغير 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة تقر2 م  يلي :
 1000 تفويت  على  املص دقة 
د2هم   100 بقيمة  إجتم عية  حصة 
ف طمة  السيدة  امل لكة  من  للحصة 
التولي لف ئدة السيد عشد النبي دوش 
مقسومة  ب ب   مصطفى  والسيد 

ب لتس وي بي9 الطرفي9.
ف طمة  السيدة  استق لة  قشول 
النبي  عشد  السيد  وتعيي9  التولي 
دوش والسيد مصطفى ب ب  مسيرا9 

للشركة ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  ب لرب ط  التج 2ية 

التج 2ي عدد 138667.
179 P

CATALAN PISOS
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر اإلجتم عي : 2قم 8، ش 2ع 313 

القنيطرة
تحويل املقر اإلجتم عي

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 CATALAN لشركة  الع دي  الغير 
املسؤولية  ذات  شركة   PISOS

املحدودة تقر2 م  يلي :
من  اإلجتم عي  املقر  تحويل 
88 إق مة البس تي9،  العنوا9 القديم 
إلى  القنيطرة  الفوا2ات   2 محل 
 313 ش 2ع   8 الجديد 2قم  العنوا9  

القنيطرة.

اإلبتدائية  ب ملحكمة  التقييد  تم 
التج 2ي  السجل  تحت  ب لقنيطرة 

عدد 52479.
180  P

 BEARING KMS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد 

2أسم له : 100.000.00 د2هم 
املقر اإلجتم عي : املغرب العربي ب 

توسعي 2قم 47 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نو9 األس �ضي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية:
 BEARING KMS SARL :التسمية

.AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتم عي: املغرب العربي ب 

توسعي 2قم 47 القنيطرة.
موضوع الشركة :

الغي 2  وقطع  الد2اج ت  ت جر 
للد2اج ت.

 إصالح الد2اج ت الن 2ية.
2أسم ل  الشركة:حدد  2أسم ل 
د2هم   100.000.00 الشركة في مشلغ 
إجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة100 د2هم  للواحدة.
املدة : 39 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 
بويغرومني.

التج 2ي  ب لسجل  التقييد  تم  
ب ملحكمة اإلبتدائية ب لقنيطرة تحت 

2قم 68417.
181 P

MJA COFFEE SHOP
SARL AU

ليوم املسير  قرا2  إثر   على 
 MJA لشركة   2223 فبراير   20  
شركة   ،COFFEE SHOP SARL AU
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
د2هم،   10.000.00 2أسم له   وحيد، 

تقر2 م  يلي :

- حل الشركة.

توفيق  الجرايفي  السيد  إعال9   -

كمصفي للشركة.

تجزئة   956 مقر التصفية 2قم   -

سيدي عشد هللا الفتح لعي يدة سال.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت  م 222322    2 بت 2يخ 

.40660

183 P

 SOTRADIDIA
SARL AU

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد  فبراير2223   10 بت 2يخ  الرب ط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

 SOTRADIDIA SARL التسمية: 

.AU

الهدف اإلجتم عي :

تأجير املعدات الز2اعية.

تقديم استش 2ات.

وسيط التوضيف.

  Dhs 12.222,22 2أسم ل الشركة

د2هم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

100 د2هم  للحصة الواحدة.

الشريك الوحيد:

محمد  الراشدي  السيد 

100حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

السنة امل لية من ف تح ين ير إلى 31 

ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

قصشة  ف ء  عم 2ة   3 2قم   : املقر 

الخير مجموعة 23 الهرهو2ة تم 2ة.

املسير :السيد الرشيدي محمد.

التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.138567

184 P

 Sté EASYDRIP
 SARL AU 

االستثن ئي  الجمع   قرا2  إثر  على 

 2223 ين ير   09 يوم  املنعقد 

 EASYDRIP  SARL AU لشركة  

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
تقر2  د2هم   100  222,22  2أسم له  

م  يلي :

- حل الشركة.

ايم 9  بلص لح  السيدة  إعال9   -

كمصفية للشركة.

منزه   69 2قم  التصفية  مقر   -

الشحراوي  عالل  سيدي  الشحراوي 

تيفلت.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 

بت 2يخ 2 م 22 2223 تحت 2قم 604.

185 P

إيموزار ا نفیست 
 ش.ذ.م.م بشريك منفرد

النشـــــأة
1. بواسطة عقد عرفي مؤ2خ في 14 

فبراير 2223 ، حر2 ق نو9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية

ش  انفیست  إيموزا2   : التسمية 

.ذ.م.م. بشريك منفرد.

املوضوع : 

منعش عق 2ي.

5 زنقة ديكسمود   : املقر األس �ضي 

الط بق 1 الشقة 2قم 2 الشيض ء.

من  إبتداء  سنة،   99  : املدة 

تحت  التج 2ي  السجل  في  تسجيله  

2قم 574.229.

د2هم   122.222,22  : امل ل  2أ2 

فئة  من  حصة   1.000 الى  مقسـم 

حوزة  في  كله   للواحدة   122,22

ز2والي  السيد  املنفرد  الشريك 

 9  : يقطن ب لشيض ء   ، إط 2  الزوبير، 

املع 2يف.  52-5I د2ج  الترمدي  زنقة 

تشرف عليه  السيدة زينب   : اإلدا2ة 

ز2والي ، توقع بمفرده .
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الشريك  لف ئدة  كله   األ2ب ح 
املدخرات  نقص  بعد  املنفرد، 
منصوص  األخرى  الشنود  الق نونية 
عليه  ضمن ق نو9 5 - 96 و 21 - 05 

الشرك ت ذات املسؤولية املحدودة .
.2 نفد اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
2قم  تحت  ب لدا2الشيض ء  التج 2ية 

.860.829
اإلدا2ة

186 P

LYZEL CONSULTING
تعديل شركة

بمقت�ضى محضر الجمع ب لشيض ء 
االعال9  تم   2223 فبراير   22 بت 2يخ 
بشركة  متعلقة  تعديالت  عن 
 ،LYZEL CONSULTING SARL AU
مقره   10.000د2هم،  م له   2أ2 
اإلجتم عي 27 تجزئة ق ديرية الط بق 
األول 2قم 5 ليس سفة الدا2الشيض ء :
تم بيع مجموع حصص   : األسهم 
الح مل  أبومرية  العرب  عز  السيد 
 H432855 2قم  الوطنية  للشط قة 
املتمثلة في 100 حصة لف ئدة السيد 
للشط قة  الح مل  سرك تي  أيوب 

.BB 89787 الوطنية 2قم
التسيير : أصشحت الشركة مسيرة 
من طرف السيد أيوب سرك تي الح مل 
 BB89787 2قم  الوطنية  للشط قة 
ملدة غير محددة بعد استق لة السيد 
للشط قة  الح مل  أبومرية  العرب  عز 

.H 432855 الوطنية 2قم
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
 06 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء  التج 2ية 
 861441 2قم  تحت   2223 م 22 

تعديل 2قم 9042.
اإلدا2ة

187 P

STE SABRI TRUCK
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فبراير   24 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء 
2223 تم تأسيس شركة ب ملواصف ت 

الت لية :

STE SABRI TRUCK SARL A.U

ش 2ع 2ح ل   32  : املقر االجتم عي 

 5 الشقة  الث ني  الط بق  املسكيني 

الدا2 الشيض ء.

نقل الشض ئع   : الهدف االجتم عي 
يس وي  أو  من  أكبر  املعتمد  ب لوز9 

15 طن.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسم ل : 122.222,222 د2هم

عشد  ص بري  السيد   : الحصص 

الرزاق 1000 حصة.
التسيير : تم تعيي9 السيد ص بري 

عشد الرزاق الح مل للشط قة الوطنية 
مسيرا للشركة ملدة   W321379 2قم 

غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 2ية  ب ملحكمة  الق نوني 

للدا2 الشيض ء بت 2يخ 07 م 22 2223 
تحت 2قم 861418 والسجل التج 2ي 

2قم 574853.

188 P

STE A.Q.P TRAVAUX
SARL A.U

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفى مؤ2خ ب لدا2 

تم   2223 فبراير   20 بت 2يخ  الشيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية:

 STE A.Q.P TRAVAUX SARL

A.U

ش 2ع 2ح ل   32  : املقر االجتم عي 

 5 الشقة  الث ني  الط بق  املسكيني 

الدا2 الشيض ء.

الصش غة  : االجتم عي   الهدف 

 و أعم ل الشن ء املختلفة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسم ل : 000.00 100 د2هم.

الحي  عشد  السيد   : الحصص 
القدو2ي 1000 حصة.

عشد  السيد  تعيي9  تم   : التسيير 
للشط قة  الح مل  القدو2ي  الحي 
مسيرا   CD  21333 2قم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.
املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج 2ية  ب ملحكمة  الق نوني 
للدا2 الشيض ء بت 2يخ 07 م 22 2223 
تحت 2قم 861419 والسجل التج 2ي 

2قم 574857.
189 P

STE FRESH PRESSING
SARL

تأسيس شركة
مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فبراير   22 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء 
2223 تم تأسيس شركة ب ملواصف ت 

الت لية :
STE FRESH PRESSING SARL

ش 2ع 2ح ل   32  : املقر االجتم عي 
 5 الشقة  الث ني  الط بق  املسكيني 

الدا2 الشيض ء.
: مصبنة و بيع  الهدف االجتم عي 

مواد و آالت النظ فة.
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الراسم ل : 122,222,22 د2هم

الحصص :
القصيش ت محمد   السيد 

50 حصة ؛
القصيش ت أبوب   السيد 

190 حصة ؛
القصيش ت سهيل   السيد 

190 حصة ؛
القصيش ت  مريم  السيدة 

190 حصة ؛
القصيش ت مروة   األنسة 

190 حصة.
القصيش ت آية   األنسة 

190 حصة.

تم تعيي9 السيد سهيل   : التسيير 

القصيش ت الح مل للشط قة الوطنية 

2قم BK 377125 مسيرا للشركة ملدة 

غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  الق نوني 

7 م 22 2223 تحت  الشيض ء بت 2يخ 

التج 2ي والسجل   861417  2قم 

2قم 574851.

190 P

STE MAADIN EXPLORE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ ب لدا2 

 2223-21-12 بت 2يخ  الشيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :

STE MAADIN EXPLORE SARL

املقر االجتم عي : 10 مركز ص بينو 

الصن عي 20190 النواصر.

الهدف االجتم عي : مشغل املن جم 

أو التعدين.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأسم ل : 100.000 د2هم.

الحصص :

السيد ب لدوح سيدي محمد نو2 

الشرف 352 حصة ؛

السيد محمد مسند سعد مسند 

املسند 352 حصة ؛

السيد ف 2وق عروب 322 حصة.

: تم تعيي9 السيد ف 2وق  التسيير 

عروب الح مل للشط قة الوطنية 2قم 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا   BE79337

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 دجنبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.
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تم   : الق نوني  اإليداع 
الجهوي  ب ملركز  الق نوني  اإليداع 
بت 2يخ الشيض ء  للدا2   لالستثم 2 
سجل  2قم  تحت   18-21-2223

تج 2ي 2قم 569577.
191 P

»VÉRÉNO CAFÉ«
العنوا9 : مدينة الرحمة II تجزئة 

15، عم 2ة 4، الط بق األ2�ضي، محل 
2قم 22، الدا2 الشيض ء

2.ت : 524721
فسخ عقد تسيير حر األصل تج 2ي

مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فبراير   24 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء 
اإليج 2  عقد  انه ء  تقر2   ،2223
التج 2ي  لألصل  الحر  للتسيير 
الشيض ء  ب لدا2  املستغل  ملقهى، 
مدينة الرحمة II  تجزئة 15، عم 2ة 
 ،22 2قم  األ2�ضي، محل  الط بق   ،4
 VERENO« الذي هو في ملكية شركة
املسجلة ب لسجل التج 2ي   ،  »CAFE
 524721 2قم  تحت  الشيض ء  ب لدا2 
ف تح  في  تسييره  حق  أعطي  والذي 
الس لمي  بد2  للسيد   ،2022 شتنبر 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.BE786211 2قم
عن املستخلص والشي ن ت

املديرية

192 P

SUNNY FIELDS
تأسيس شركة

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   22/23/2223
محدودة خص ئصه   مسؤولية  ذات 

ك لت لي :
 SUNNY  : الشركة  تسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   FIELDS

محدودة.
الغرض الرئي�ضي :

الفواكه  وتصدير  استيراد 
والخضروات ؛

استيراد وتصدير وتج 2ة املعدات 
واملنتج ت والسلع ؛

استغالل األ2ا�ضي الز2اعية بك فة 

أبع ده .

إنت ج جميع املنتج ت الز2اعية   -

وتعشئته  وتسويقه  واستغالله .

املالئمة  الري  انظمة  تركيب 

وجميع الشنى   ... والصوب ت الز2اعية 

الغرض  لتنمية  الالزمة  التحتية 

االجتم عي املذكو2 أعاله ؛

واملعدات  املواد  جميع  استيراد 

الالزمة لحسن سير النش ط الز2اعي 

بشكل ع م، وكذلك استيراد األسمدة 

والشذو2 وجميع املنتج ت الز2اعية ؛

اآلالت  جميع  وتأجير  اقتن ء 

وجميع وس ئل النقل التي تيهئ أفضل 

الظروف لشيع املنتج ت الز2اعية ؛

الستخدامه   العشوات  تصنيع 

الخ ص وكذلك ألطراف ث لثة ؛

العموالت  عملي ت  جميع 

وجميع  والتمثيل  والسمسرة 

الخدم ت ؛

تشييد مش 9 مبردة، ومستودع ت 

للتخزين والتعشئة والتغليف ضرو2ية 

للحف ظ على املنتج ؛

الشن ء أو  االستحواذ  أو   اإلنش ء 

املش شر  أو غير  املش شر  التشغيل  أو    

أو التأجير من الش طن لجميع األ2ا�ضي 

الو2ش أو  املستودع ت  أو  املش ني   أو 

 أو الوك الت أو الشهرة الالزمة لنش ط 

الشركة ؛

واالمتي ز  والتمثيل  االستحواذ 

واالستغالل بجميع اشك له لحس ب 

براءات  لجميع  الحصري  الشركة 

التج 2ية  والعالم ت  االختراع 

والعملي ت  والتراخيص  والعالم ت 

املغربية واألجنبية املتعلقة بأي شكل 

من األشك ل بأي من األشي ء املذكو2ة 

أعاله ؛

أخد املص لح عن طريق املس همة 

واملش 2كة  واالشتراك  واالندم ج 

وسيلة  بأي  املش شرة  وغير  املش شرة 

سيتم  او  إنش ؤه   تم  شركة  أي  في 

إنش ؤه  أو شرك ت أو غيره  لغرض 

مم ثل أو ذي صلة ؛

زنقة س 2ية   12  : املقر االجتم عي 
ابن زونيم الط بق 3 الشقة 3 النخيل 

الدا2 الشيض ء ؛
ت 2يخ  من  تشدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيله  ب لسجل التج 2ي.
2أسم ل  حدد   : الشركة  2أسم ل 
د2هم مقسمة   100.000 الشركة في 
د2هم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة.
التسيير : يسير الشركة

الح مل  السيد اسم عيل حشيبي، 
لشط قة الوطنية 2قم D327133 ؛

الح مل  هشم ،  يوسف  السيد 
الشط قة الوطنية 2قم BE593523 ؛

الشركة مسجلة ب لسجل التج 2ي 
ب ملحكمة   575077 2قم  تحت 
بت 2يخ  الشيض ء  الدا2  التج 2ية 
الق نوني  اإليداع  تم   27/23/2223

ب ملحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء.
193 P

FIDEL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
الراسم ل االجتم عي : 122,222,222 

د2هم
املقر الرئي�ضي : تجزئة النو2 زنقة 1 
مكر2 حي القد2 سيدي البرنو�ضي

الدا2 الشيض ء
تحويل املقر االجتم عي للشركة.
 تغييرات مترابطة في القواني9 

األس سية
شركة  مسير  قرا2ات  بمقت�ضى 
ذات  شركة   FIDEL INVEST
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
د2هم،   122,222,22 2أسم له  
الشيض ء  ب لدا2  االجتم عي  ومقره  
حي  مكر2   1 زنقة  النو2  تجزئة   -
 القد2 سيدي البرنو�ضي املؤ2خة في

13 فبراير 2223، قر2 م  يلي :
الك ئن  االجتم عي  املقر  تحويل   -
 1 ب لدا2 الشيض ء - تجزئة النو2 زنقة 
البرنو�ضي  القد2 سيدي  مكر2 حي 
زنقة  السع دة  حي  املدينة  نفس  إلى 
تغيير   - سيدي البرنو�ضي   9 2قم   32
الق نو9  من   5 الفصل  لذلك  تشع  

األس �ضي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   II

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 2223 م 22   07 بت 2يخ  الشيض ء، 

تحت 2قم 861721.
ملخص قصد النشر

194 P

DIMENSION DECO
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إعداد  تم   2223 ين ير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

شركة  الشركة  شكل 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الشركة  تسمية  الوحيد  الشريك 

DIMENSION DECO SARL AU

وعنوا9 مقره  االجتم عي العم 2ة 

أحمد  موالي  زنقة   8 الشقة   32

الوكيلي حس 9 الرب ط املغرب.

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.166749

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

النج 2ة ؛

مق ول في الشن ء وأشغ ل مختلفة.

العم 2ة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 

أحمد  موالي  زنقة   8 الشقة   32

الوكيلي حس 9 الرب ط املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم، مقسم ك لت لي :

 1.000  : نبيل  املنصو2ي  السيد 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة.

عنوانه  نبيل  املنصو2ي  السيد 

119 ش 2ع النو2  الحي الجديد الرقم 

حي يعقوب املنصو2 الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1756.

194Pمكرر
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 GENESIS RESTAURATION
SARL

نقل املقر االجتم عي
اإلستثن ئي  الع م  الجمع  اثر  على 
م 22   02 بت 2يخ  ب لرب ط  املنعقد 

2223، قر2 الشرك ء م  يلي :
للشركة  االجتم عي  املقر  نقل   -
بني  زنقة  نهضة  جن 9  اق مة   : من 
الرب ط   1 حي النهضة   4 خليل متجر 
إلى العنوا9 الجديد ش 2ع عي9 خلوية 
سيدي اكراش 2قم 13 مكر2 - الرب ط.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 2223/23/27 التج 2ية ب لرب ط يوم 

تحت 2قم 133871.
195 P

 SIE BOYOU شركة
BATIMENT
ش.م.م.ش.و

الرأسم ل االجتم عي : 
1.222,222.22 د2هم

املقر االجتم عي : عم 2ة 32 الشقة 
8 زنقة موالي احمد الوكيلي حس 9 

الرب ط
بمقت�ضى الجمع الع م التأسي�ضي 
ثم   ،2223/22/28 بت 2يخ  مو2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة ذات شريك وحيد ب ملميزات 

الت لية :
 BOYOU  « شركة   : التسمية 

BATIMENT « ش.م.م.ش.و.
ذات  وشركة   : الق نوني  الوضع 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
األشغ ل  في  مق ول   -  : الهدف 

املختلفة والشن ء التج 2ة.
املقر االجتم عي : عم 2ة 32 الشقة 
زنقة موالي احمد الوكيلي حس 9   8

الرب ط.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من ت 2يخ تأسيسه .
حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 
الرأسم ل االجتم عي في 100.000.00 
حصة   1000 على  مقسمة  د2هم 
موزعة  د2هم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشكل الت لي :

 1000 بوكال2  يوسف  السيد 

حصة ؛

املجموع : 1000 حصة.

أسندت مهمة التسيير   : التسيير 

كمسير   إلى السيد يوسف بوكال2، 

.BOYOU BATIMENT وحيد  لشركة

للشركة   الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 2ية  املحكمة  في 

2223/23/27 تمت الرقم 133859.

196 P

 CAFE RACHIDA PALACE
SARL AU

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

بت 2يخ 23 ين ير 2223 تقر2 م  يلي :

للشركة  التج 2ي  االسم  تغيير 

 CAFE RACHIDA إلى BARIOM من

.PALACE

ب ملحكمة   250 2قم  إيداع 

 35921 بت 2يخ  بسال  االبتدائية 

السجل التج 2ي 2قم : 35921.

197 P

 Société » CLIMSERVIPRO
» SARL«

2أسم له  : 100000.00 د2هم

االستثن ئي  الع م  الجمع  قر2 

بت 2يخ  واملنعقد  للشركة، 

16/21/2223 التغييرات الت لية :
تغير املقر : 12 زنقة واد ف 2 شقة 
2قم 9 اكدال - الرب ط إلى 6 زنقة ازكزا 

شقة و اكدال - الرب ط.

الق نوني  اإليداع  وتم 

بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 

27/23/2223، تحت 133922

198 P

STE MMberg Conseil
SARL

تأسيس شركة
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

28/01/2223 تم إنش ء شركة ذات 

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 STE MMberg  : التسمية 

.Conseil SARL
د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

د2هم للحصة للواحد.

- مقر الشركة : 56 زنقة إبراهيم 

الروداني العم 2ة 56 2قم 2 املحيط 

الرب ط.

االستش 2ات  املؤسسة  هدف 

اإلدا2ية.

- املسير الوحيد ملدة غير محدودة 

و شريك في الشركة: السيد اويزة مراد

- الشريك : السيد اطر�ضي محمد.

 165751 2قم  التج 2ي  السجل 

ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223/02/01 تحت 132751.

199 P

STE EXTRA NEWORK
SARL AU

السجل التج 2ي 33399 سال

حل نه ئ للشركة
 EXTRA شركة  شرك ء  قر2 

شركة   NETWORK SARL AU

2أسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 

؛ مقره  االجتم عي  100000 د2هم  

تجزئة يسرا و الز2ق ء فيال 7ب طريق 

القنيطرة ، خالل الجمع الع م الغير 

الشركة  بمقر  انعقد  الذي  الع دي 

بت 2يخ 14/02/2223 :

1 الحل النه ئي للشركة ؛

2 املص دقة على تقرير التصفية 

املحر2 من السيدة هند الهوتة.

3 إبراء ت م ونه ئي ملصفي حس ب ت 

شركة .EXTRA NETWORK السيدة 

هند الهوتة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب سال  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   21/02/2223 بت 2يخ 

.40612

200 P

أ ب س ألفا بيو سيرفيس
ش.م. م ذات شريك وحيد

للع دة  الخ 2ق  للقرا2  طشق    -

بت 2يخ املتخذ  الوحيد   للشريك 

15 فبراير 2223 الشركة ا ب 2 من 

محدودة  شركة  سيرفيس.  بيو  ألف  

 ، وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 
مقره   د2هم   3,222,222 2أسم له  
زنقة   4 الشيض ء  ب لدا2  االجتم عي 
إم م العوزي ش 2ع يعقوب املنصو2 

للدا2  التج 2ي  ب لسجل  والسجلة 
قر2   181.005 2قم  تحت  الشيض ء 

الشريك الوحيد م  يلي :

14.850 حصة اجتم عية  تقويت 

 FEH INVEST الشركة  لف ئدة 

 ،HOLDING

إع دة تقسيم 2أ2 م ل الشركة.

تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية مع عدة شرك ء.

مهدي  الحدادين  السيد  تأكيد   

كمسير وحيد للشركة ملدة غير محددة 

وإعط ء الصالحي ت.

 STOP  « الشع 2  حذف   

NUISIBLES« من التسمية التج 2ية.

اعتم د قواني9 جديدة في الشكل 

الق نوني الجديد.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

م 22   1 ت 2يخ  في  الشيض ء  ب لدا2 

2223 تحت 2قم : 861051.

201 P

LA GENERALE DES COMPTES

SCIENCE CONSCIENCE INDEPENDANCE

FIDUCIAIRE

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

COMMISSARIAT AUX COMPTES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

MATCHO
الحل املسشق للشركة

الجم عي  القرا2  ملحضر  تشع    -  1

م 22   25 بت 2يخ  املنعقد  للشرك ء 

للمالبس الع مة  لشركة   ،  2022 

ذات شركة   ، .ش.م.م  اللوازم  و   
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مقره   املحدودة،  املسؤولية 

تج 2ي  محل  بمكن 2،  االجتم عي 

2قم 11 ، مرج 9 ، مسجلة ب لسجل 

التج 2ي بمكن 2 تحت 2قم 38165 ، 

قر2وا م  يلي :

الحل املسشق للشركة ،

السيد  للشركة،  املصفى  اختي 2 

ف بريس بص 2، ومنحه الصالحي ت ،

تحديد املقر االجتم عي للشركة في 

الدا2 الشيض ء ؛

ملصفي  الصالحي ت  تخويل 

الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 2022 م ي   16  : بت 2يخ  بمكن 2، 

تحت 2قم 151.

202 P

REBELLETECH 

SARL AU

الشريكة  قرا2  ملحضر  طشق    -  1

 ،2222 نونبر   16 بت 2يخ  الوحيدة 

لشركة »2وبيلطيك« شركة محدودة 

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

مقره   د2هم   (22.222( 2أسم له  

االجتم عي في الدا2 الشيض ء 26 زنقة 

 5 2قم  األول  الط بق  القري  محمد 

للدا2  التج 2ي  ب لسجل  مسجلة  و 

 ،532.755 2قم  تحت  الشيض ء، 

قر2ت الشريكة الوحيدة م  يلي :

وتعديل  الشركة  تسمية  تغيير 

األس سية  القواني9  من   2 امل دة 

للشركة.

وتعديل  الشركة  غرض  تصحيح 

امل دة 3 من الق نو9 األس �ضي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التج 2ية للدا2 

الشيض ء في ت 2يخ 3 م 22 2223 تحت 

2قم 861227.

203 P

AC DIVERTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ2 م ل 62,222.22 د2هم

املقر االجتم عي 40 ش 2ع املق ومة، 

الط بق 7، 2قم 120 ، الدا2 الشيض ء.

السجل التج 2ي 2قم 511839

الجمع  محضر  قرا2  بمقت�ضى 

 7 بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

فبراير 2223 تقر2 م  يلي :

1 تحويل املقر االجتم عي للشركة 

ابن  ش 2ع   3 الجديد  العنوا9  إلى 
جهير إق مة توفيق ط بق 3، 2قم 10، 

بو2غو9، الدا2 الشيض ء.

املؤس�ضي  الغرض  توسيع   2

بإض فة األنشطة الت لية :

التطوير العق 2ي.

االستيراد والتصدير.

وإدا2ة  وتشغيل  وتأجير  اقتن ء 

ملؤسس ت  مش شرة  غير  أو  مش شرة 

واملس كن  والعطالت  الفن دق  تأجير 

الترفيهية  والنوادي  السي حية 

ومالعب  الك زينو  وح ن ت  واملط عم 

الجولف واملؤسس ت الع مة للترفيه 

والتسلية ؛

تأجير أي معدات ترفيهية سي حية.

7 و  6 و  4 و  2 و  3 تحديث املواد 

43 من النظ م األس �ضي ؛

4 صالحي ت لإلجراءات الشكلية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 
2قم 861392 بت 2يخ 06 م 22 2223.

204 P

UKIYO
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ2 م ل : 10.000 د2هم

املقر االجتم عي ،17 ش 2ع ب ب 

املندب إق مة برادو، 2 امتداد 

املع 2ف، الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 500979

الجمع  محضر  قرا2  بمقت�ضى 

بت 2يخ املنعقد  االستثن ئي   الع م 

 10 فبراير 2223، تقر2 م  يلي :

من  الشركة  م ل  2أ2  زي دة 

د2هم   10.000 د2هم  آالف  عشرة 

د2هم  آالف  وعشرة  تسعم ئة  إلى 

910.000 د2هم)؛

تحديث امل دتي9 6 و 7 من النظ م 

األس �ضي ؛

صالحي ت لإلجراءات الشكلية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

2قم  تحت  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

861398 بت 2يخ 06 م 22 2223.

205 P

GESALIM
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
في  املؤ2خ  العرفي  للعقد  طشق  
الق نو9  وضع  تم   19/01/2223

املسؤولية  ذات  للشركة  األس �ضي 

املحدودة بشريك وحيد على الشكل 

الت لي :

.GESALIM : اسم الشركة

غرض  يكمن  الشركة  غرض 

الشركة في :

د2اس ت  استش 2ي،  مهند2   -

جدوى دعم، تد2يب ، جودة.

العملي ت  جميع  أعم  وبشكل   -

امل لية أو األو2اق امل لية أو الصن عية 

أو التج 2ية أو العق 2ية التي يمكن أ9 

تعزز تطو2 الشركة.

املقر االجتم عي للشركة : القسم 

2ي ض  حي   11 2قم  الشلوك   ، الث ني 

الرب ط.
2أ2 امل ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في مشلغ 100000 د2هم ، وقسم إلى 

)1000) حصة اجتم عية لسيد عشد 

القيمة اإلسمية  بن ني،  لهم م  الحق 

لكل حصة هي م ئة )100) د2هم .

عشد  السيد  تعيي9  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  بن ني  لهم م  الحق 

ملدة غير محدودة.

السنة  تبتدئ   : امل لية  السنة 

امل لية في الف تح من ين ير وتنتهي في 

31 من دجنبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 
يوم  ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 

02/23/2223 تحت 2قم 166761.
مقتطف بمث بة إعال9

206 P

 STE  GREEN HILLS
LANDSCAPING

SARL AU
2قم السجل التج 2ي : 166155 
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
ب لرب ط  مو2خ  محضر  بمقت�ضى 
وضع  تم   21/12/2222 بت 2يخ 
القواني9 األس سية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية : 
الهدف : )مق ول ز2اعة أو صي نة) 

املتنزه ت والحدائق والطرق.
تنسيق  وإدا2ة  تصميم  مكتب 

الحدائق.
 8 املقر: عم 2ة 2قم 32 شقة 2قم 
حس 9  ش 2ع موالي أحمد الوكيلي، 

الرب ط.
2أ2  حدد  امل ل  2أ2   : التسيير 

امل ل بم  قد2ه 80.000.
غير  ملدة  الشركة  تدا2   : التسيير 

محدودة من طرف :
- أيوب منتصر

بكت بة  ثم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

بت 2يخ 14/22/2223.
تحت 2قم : 133241.

207 P

LOPAM-PROMO
ش.م.م.ش.و

منعش عق 2ي ب ئع ومجزئ األ2ا�ضي
ت مزاو2ت ايت ب جي ك ف النسو2 

سيدي المي9
خنيفرة

نص التأسيس
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   2223 فبراير   22  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ب ملواصف ت الت لية :
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.LOPAL PROMO : تسمية شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك واحد.
ت مزاو2ت ایت ب جي ك ف النسو2 

سيدي المي9، خنيفرة.

ب ئع   - عق 2ي  منعش   : الغرض 

ومجزئ األ2ا�ضي.

الف  م ئة  في  حدد   : الرأسم ل 

 1000 إلى  موزع   100.000 د2هم 

حصة موزعة على الشكل الت لي :

املصطفى الرح لي : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ملدة  ذلك  الرح لي  املصطفى  السيد 

غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 

بت 2يخ  بخنيفرة  االبتدائية  ب ملحكمة 

6 م 22 2223 تحت 2قم 2223/91 

السجل التج 2ي 2قم 4779.

208 P

STE YOMAN
SARL AU

دوا2 امهروق منت اجلمو2 خنيفرة.

غير  اجتم ع  محضر  بمقت�ضى 

تم   2017 يونيو   22 بت 2يخ  ع دي 

اتخ ذ القرا2ات الت لية:

حصة   1000 تفويت   :  1 القرا2   

اله شمي  خ لد  السيد  حصص  من 

د2هم   (100( م ئة  بقيمة  العلوي 

ح فظ  السيد  الف ئدة  للحصة 

اله شمي العلوي، لكي يصشح 2اسم ل 

الشركة موزع ك التي :

 1000  : اله شمي  ح فظ  السيد 

حصة.

استق لة السيد خ لد   :  2 القرا2 

اله شمي العلوي من منصشه كمسير 

ح فظ  السيد  تعيي9  و  للشركة 

اللشركة مسير  العلوي   اله شمي 

 و ذلك ملدة غير محددة.

تغيير مقر الشركة من   :  3 القرا2 

مكر2،   18 2قم  الث ني  حسن  ش 2ع 

منت  أمهروق  دوا2  إلى  خنيفرة 

اجلمو2، خنيفرة.

اإليداع  تم  الق نوني  اإلبداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 
بت 2يخ  بخنيفرة  االبتدائية  ب ملحكمة 
6 م 22 2223 تحت 2قم 2223/93 

السجل التج 2ي 2قم 2293.
209 P

STE PARA NOUR AL ATLAS
SARL

زنقة 71 مكر2 حي اوسح ق، خنيفرة.
غير  اجتم ع  محضر  بمقت�ضى 
تم   2022 ديسمبر   27 بت 2يخ  ع دى 

اتخ ذ القرا2 الت لي :
ايم 9  السيدة  استق لة  القرا2،   
عشداوي من منصبه  ملسيرة للشركة 
عشداوي  ش دية  السيدة  وتعيي9 
غير  ملدة  ذلك.  و  للشركة  مسيرة 

محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضشط 
بت 2يخ  بخنيفرة  االبتدائية  ب ملحكمة 
26 ين ير 2223 تحت 2قم 2223/32 

السجل التج 2ي 2قم 4233.
210 P

LYSEL 
شركة ذات مسؤلية محدودة 
بمس هم وحيد يشلغ 2أسم له  

100.000 د2هم
املقر االجتم عي : دائرة الشو2 دوا2 

ملح مدية جم عة الويدا9 - مراكش 
السجل التج 2ي بمراكش 83819

تصفية
القرا2 األول :

بعد  الوحيد،  املس هم  يوافق 
على   ، اإلدا2ة  تقرير  قراءة  سم ع 
التقرير املذكو2 للحل املشكر للشركة 
هذا   من  اعتش 2ًا  الودية  وتصفيته  

اليوم.
اتش ع  سيتم  الفترة،  هذه  خالل 
في  »الشركة  بتسمية  الشركة  اسم 
التصفية«. يجب أ9 يظهر هذا الشي 9 
الوث ئق  جميع  في  املصفي  واسم 
ألطراف  املخصصة  واملستندات 

ث لثة.

مقر  ا9  الوحيد  املس هم  قر2 
دوا2  الشو2  دائرة  في  ث بت  التصفية 
املح مدية جم عة الويدا9 - مراكش

القرا2 الث ني :
تعيي9  الوحيد  املس هم  قر2 
 مصٍف للشركة طوال مدة التصفية :
مواليد  من  سالم،  علي  السيد 
فرنس ،  أنتيب  في   29/21/1993
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.PM834294 2قم
 - الشعبي   62 في فيال 2قم  مقيم 
الزهو2 2 - النخيل الجنوبي - مراكش.
يقشل  بأنه  السيد علي سالم  يقر 
ال  بأنه  ويشهد  كمصفي  واجش ته 
في  عليه  املنصوص  للحظر  يخضع 
يمنح   . القواني9 واللوائح املعمول به  
أوسع  املصفي  الوحيد  املس هم 
وهي   ، مهمته  لتنفيذ  الصالحي ت 

تحقيق األصول وتسوية االلتزام ت .
العمل  ملواصلة  مخول  املصفي 

الح لي لغرض التصفية فقط
اإليداع الق نوني : 

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية  ب ملحكمة 

28/22/2223 تحت 2قم 145416
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

211 P

BRAVCOM
S.A.R.L A.U

املقر االجتم عي : عم 2ة 2قم 32 
شقة 8 ش 2ع موالي أحمد لوكيلي 

حس 9 الرب ط. واملسجلة تحت 2قم 
129233 ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط.

حل الشركة
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 2223/22/26 قر2 الشرك ء 

م يلي :
حل الشركة

عشد  الرحيمي  السيد  تعيي9 
الخليل كمصفي للشركة.

 32 2قم  عم 2ة  العنوا9  تحديد 
لوكيلي  أحمد  موالي  ش 2ع   8 شقة 

حس 9- الرب ط كمقر للتصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 133687

بت 2يخ 2223/23/21.

212 P

DEAL EVENTS
S.A.R.L

 Siège social : RYAD AL

ANDALOUS GH5

 APPT.N°7 IMM 92 3ème ETAGE

HAY RIAD

املقر االجتم عي : 2ي ض االندلس 

GHS الشقة 7 العم 2ة 2قم 90 

الط بق الث لث - حي الري ض

 الرب ط .واملسجلة تحت 2قم 

151881 ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط

حل الشركة
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 2223/22/28 قر2 الشرك ء 

م يلي :

حل الشركة.

ابراهيم  السليم ني  السيد  تعيي9 

كمصفي للشركة.

- تحديد العنوا9 2ي ض االندلس 

 90 2قم  العم 2ة   7 الشقة   GHS

الرب ط   - الري ض  الث لث  الط بق 

كمقر للتصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 133861 

بت 2يخ 2223/23/27.

213 P

FULLBATI
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم اعداد الق نو9   ،2223 ين ير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  االس �ضي 

محدودة ب ملميزات الت لية :

FULLBATI SARL تسمية الشركة

شركة   : الشكل الق نوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة.
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 17 الزنقة   26  : االجتم عي  املقر 
الصش غ  أحمد  ش 2ع  املنجرة  د2ب 

الدا2 الشيض ء
االستيراد   : االجتم عي  الهدف 
على  الشراء   : الشيع  والتصدير 
أعم ل  والدولي،  املحلي  املستوى 
تطوير العق 2ات أعم ل الشن ء  الشن ء 
املتنوعة في جميع املش ني املؤسس ت 
الكهرب ء  أعم ل  الدولة،  وأعم ل 
تج 2ة العق قير ومواد الشن ء السش كة 

و كل م له عالقة بهذه االهداف.
2أسم ل الشركة : 400.000 د2هم 

تقسم الى 4000 حصة إجتم عيه.
و كل حصة 100 د2هم موزعة على 

الشكل الت لي :
لحسن بلمدني : 2000 حصة.
2شيدة بلمدني : 1000 حصة.
ف طمة بلمدني : 1000 حصة.

التسيير : تم تعيي9 السيد لحسن 
بلمدني مسير وحيد للشركة .

2قم السجل التج 2ي : 570749
أجله   من  تأسست  التي  مدة 

الشركة 99 سنة.
بمركز  الق نوني  اإليداع  تم 
الشيض ء  ب لدا2  الجهوي  االستثم 2 

بت 2يخ 3 فبراير 2223.
من اجل النشر و اإليداع.

214 P

CHEESE PLEASE
شركة دات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
2ا2 ا مل ل 100.000 د2هم

زنقة 67 حي املالحفة 2قم 16 سيدي 
ق سم

تصريح ب لتأسيس
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بت 2يخ  واملسجل   2223/22/23
شركة  تأسيس  تم   2223/22/23

تحمل الخص ئص الت لية :
 CHEESE PLEASE  : التسمية 

.SARL AU
الهدف : مطعم بسعر ث بت.

حي   67 زنقة   : االجتم عي  املقر 
املالحقة 2قم 16 سيدي ق سم.

مشلغ  في  حدد   : الشركة  2أسم ل 
السيد   : التسيير  د2هم  الف  م ئة 
الوطنية  بط قته  الن 2  ب ب  ايمن 

.GK 149471
وتسعو9  تسعة   : الشركة  مدة 

سنة
السجل التج 2ي : لقد تم اإليداع 
ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  الق نوني 
بت 2يخ  ق سم  بسيدي  االبتدائية 
 2223 فبراير  شهر  من  الع شر  يوم 
2قم  التج 2ي  ب لسجل  والتسجيل 

.29423
215 P

AXE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
2أ2 امل ل 100.000 د2هم

15 زنقة وادي سشو مكتب 2قم 2 
الط بق الرابع القنيطرة

تفويت حصص وتغيير االط 2 
الق نوني للشركة

السجل التج 2ي 2قم 38813
املنعقد  الع م  الجمع  بمقت�ضى 
بمقر الشركة بحضو2 جميع الشرك ء 
تفويت  مضمونه  ومسجل  موقع 

حصص.
الحصص  جميع  تفويت  تم  لقد 
أحمد  الغزوي  السيد  يملكه   التي 
اجتم عية  حصة   660 بمجموع 
بقيمة ستة وستو9 ألف د2هم لف ئدة 
السيد الغزوي مصطفى الذي أصشح 
الق نوني  االط 2  داخل  واحد  شريك  
اجتم عية  حصة  بألف  للشركة 

بقيمة م ئة الف د2هم.
الق نوني  االط 2  تغيير  تم  ولقد   
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة بشريك واحد.
كم  ق م السيد مصطفى الغزوي 
السيد  بتكليف  الواحد  الشريك 

أحمد الغزوي بمسؤولية التسيير.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
ب لقنيطرة بت 2يخ يوم 23/23/2223

216 P

 MAROCCO TECHNOLOGIE
ELECTROMEDECIAL

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

القرية الوحيد
املقر االجتم عي : ش 2ع س قية 

الحمراء 2قم 2 بط نة
2ا2 م له  100.000 د2هم
السجل التج 2ي 37567

املقر االجتم عي : ش 2ع س قية 
الحمراء 2قم 2 بط نة

النش ط االجتم عي
إدا2ة عملي ت الخدم ت التج 2ية 
املدنية الز2اعية  أو  الصن عية   أو 

أو العسكرية 2ند اص ل
استراد وتصدير.
ت جر أو وسيط.

امل ل  2أ2  حدد   : امل ل  الرأ2 
د2هم  آالف  منة  مشلغ  في  الشركة 
 1000 إلى  مقسمة  د2هم   100.000
د2هم    100 بقيمة  اجتم عية  حصة 
جيه 9  السيدة  ملكية  في  للحصة 

املنصو2ي.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة مروا9 لحرش.
مدة الشركة : 99 سنة.

لدى  الق نوني  اإلبداع  تم  وقد 
بت 2يخ  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

27/23/2223 تحت 2قم 40674.
217 P

ZORACARE SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

SARL A.U
مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تمت   ،26/23/2223  : يوم  ب لرب ط 
لشركة  التأسي�ضي  الق نو9  صي غة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

له  الخص ئص الت لية :
.»ZORACARE« : التسمية

الهدف : عالج التجميل في الغرفة 
أو في املنزل.

ابن  ش 2ع   59  : االجتم عي  املقر 
سين  شقة 2قم 11 اكدال الرب ط.

ت 2يخ  إبتداءا من  سنة   99 املدة: 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في مشلغ 100.000 د2هم.

الشركة  تسيير  عهد  اإلدا2ة 

السيدة لشنى الرف ص.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.

وتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ي  ب لسجل  الشركة 

بت 2يخ  ب لرب ط،  التج 2ية  للمحكمة 

26/23/2223، تحت 2قم 133831.

218 P

ATHENA CONTRACTORS
SARL

تأسيس ش.ذ.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي حر2 ب لرب ط 

تحرير  تم   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

لش.ذ.م.م  األس سية  القواني9 

مميزاته  ك لت لي :

 ATHENA  : التسمية 

CONTRACTORS SARL ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف الت لية :

األشغ ل املختلفة والشن ء.

التج 2ة بجميع أنواعه .

االستش 2ات في التسيير.

ش 2ع التي9 محج الري ض   : املقر 
املركز الط بق 5 2قم الشن ية 7 و8 حي 

الري ض الرب ط.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج 2ي.
د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 د2هم للواحدة اكتتبت وحر2ت 

كله  من طرف :

السيد هش م املير : 900 حصة.

اآلنسة سيرين املير : 50 حصة.

السيد ج د املير : 50 حصة.

يقر الشرك ء بأ9 املشلغ املذكو2 قد 

تم دفعه  ب لك مل في الصندوق.

السنة امل لية : تبتدئ في ف تح ين ير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
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تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيد هش م املير.

اإلمض ء : تسند مهمة التوقيع مع 

املؤسس ت  وجميع  الشنكية  الوك لة 

الوحيد  التوقيع  خالل  من  امل لية 

للسيد هش م املير.

تقييد  تم   : التج 2ي  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

التج 2ي ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط 

م 22   8 بت 2يخ   166907 تحت 2قم 

.2223

219 P

 IMM 11 BUREAU N°5 2 EME ETAGE

 RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

STE ZELMO TRAVAUX
ب لدا2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات  شركة  تأسيس  تم  الشيض ء 

تحمل  والتي  املحدودة   املسؤولية 

الخص ئص الت لية :

 STE ZELMO  : التسمية 

TRAVAUX

 SARL : الصفة الق نونية

الهدف االجتم عي :

التج 2ة.

املتنوعة  األعم ل  مق ول 

واإلنش ءات.

مق ول نقل الشض ئع.

2أسم ل الشركـة : 100.000 د2هم 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

الشكل  الواحدة على  للحصة  د2هم 

الت لي :

السيد احمد بن كرت 500 حصة.

السيد احم د وق ش 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

املقر االجتم عي : ش 2ع أبو عشد هللا 

الن في إق مة بن عمر الط بق 4 عم 2ة 

2قم 10 املع 2يف الدا2الشيض ء.

املسيرين :

احمد بن كرت.

احم د وق ش.

2قم السجل التج 2ي : 574199.

220 P

INTERFACE DATA AFRIQUE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس شركة

بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

حر2ت  ب لرب ط،   2223 فبراير   13

املسؤولية  محدودة  شركة  قواني9 

خص ئصه  ك لت لي :

 INTERFACE DATA  : االسم 

AFRIQUE

تقديم خدم ت البرمجة   : الهدف 

واالستش 2ات وأنشطة الكمشيوتر.

عند  موطنة   : االجتم عي  املقر 

 15 ب   APIMO SERVICE شركة 

ش 2ع األبط ل 2قم 4 أكدال الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة.

في  حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  د2هم   100.000 مشلغ 

د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة، ودفعت ب لك مل.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

السيدة نو2ة ب زي.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة، م  عدا السنة امل لية األولى التي 

إلى غ ية  التأسيس  ت 2يخ  تبتدئ من 

31 ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  الق نوني 

م 22   8 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت الرقم 133942.
قصد النشر واإلعال9

221 P

STE ALAMI RENT
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بتم 2ة 

بت 2يخ 6 م 22 2223.
الهدف االجتم عي : كراء السي 2ات 

بدو9 س ئق.
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسم ل : 100.000 د2هم.

علمي  محمد  السيد   : الحصص 
1000 حصة.

تم تعيي9 السيد محمد   : التسيير 
التعريف  لشط قة  الح مل  علمي 
مسيرا   AA79258 2قم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ  االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
بت 2يخ بتم 2ة  التج 2ية   ب ملحكمة 
التج 2ي والسجل   2223 م 22   8 

2قم : 138583.
222 P

K.H BATÎSSE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
2أسم له  : 100.000 د2هم

املقر االجتم عي : 15 ش 2ع األبط ل 
الشقة 4 أكدال الرب ط

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
9 فبراير 2223 قد تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية.
K.H BATÎSSE : التسمية

الصفة الق نونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 الهدف االجتم عي : أشغ ل الشن ء.
2أسم ل الشركـة : 100.000 د2هم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
د2هم للحصة الواحدة موزعة   100

بي9 الشرك ء.

السيد فضلي جم ل الدين 1000 

حصة.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدا   31 إلى 

ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

إلى التج 2ي  السجل  في   التسجيل 

31 ديسمبر.

ش 2ع   ،15  : االجتم عي  املقر 

األبط ل الشقة 4 أكدال الرب ط.

جم ل  فضلي  السيد   : التسيير 

التعريف  لشط قة  الح مل  الدين، 

.A724422 الوطنية 2قم

ب ملحكمة  الق نوني  الوضع  تم 

م 22   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

تحت 2قم التقييد في السجل   2223

التج 2ي 2قم 166833.
قصد النشر

223 P

 NAKAHATE ACHAM WA

LGHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

الرأسم ل االجتم عي : 100.000 

د2هم

املقر االجتم عي : فيال 2قم 709 

عرسة سال - سال

السجل التج 2ي : 37523

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة   ،2223 ين ير   20

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخص ئص الت لية :

 NAKAHATE ACHAM : التسمية

WA LGHARB

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك وحيد.

ق عة ش ي،   : النش ط االجتم عي 

مطعم، ممول الحفالت.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 

حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

لف ئدة السيدة ولد عم 2 عزيزة.
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املدة : 99 سنة.

 709 2قم  فيال   : االجتم عي  املقر 

عرسة سال - سال.

تسيير الشركة من طرف   : املسير 

الح ملة  عزيزة  عم 2  ولد  السيدة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.A93999

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

27 سبتمبر 2223 تحت  بسال بت 2يخ 

2قم  التج 2ي  السجل   131 2قم 

.37523

224 P

STE JADO I&E ZOUGUI

SARL AU

تأسيس شركة
في مؤ2خ  عرفي  عقد   بموجب 

شركة  تأسيس  تم   2223 ين ير   12

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

له  املواصف ت الت لية :

JADO I&E ZOUGUI : التسمية

االستيراد   : االجتم عي  الهدف 

والتصدير.

جميل  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

مدينة  ش لة  وش 2ع  زوه وي  صدقي 

 5 الرقم  املكتبر  الكوثر  إق مة  علي  

القنيطرة.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في 100.000 د2هم.

السيد  عي9   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  الزوكي  ي سي9 

جميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

التج 2ي  السجل  تحت  ب لقنيطرة 

.68409
للنسخ والشي 9

الوكيل
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STE JOUDIA STONE AFRICA

SARL

تأسيس شركة
في مؤ2خ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس  تم   2223 ين ير   12

له   محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصف ت الت لية :

 JOUDIA STONE  : التسمية 

AFRICA

الهدف االجتم عي : مشغل منش 2 

الحجر  أو  الرخ م  لنشر  ميك نيكي 

 / ميك نيكية  بآالت  مشغل محجر   /

الشن ء واألشغ ل العمومية.

ايت عشد امل لك   : املقر االجتم عي 

ايت بويحي الحج مة.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في 100.000 د2هم.

السيد  عي9   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  الو2دي  محمد 

جميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التج 2ي 1477.
للنسخ والشي 9

الوكيل

226 P

STE CHHIMA AGRICOLE

SARL AU

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املنعقد في 21 فبراير 2223 :

اجتم عية  حصة   1000 تفويت 

من طرف السيد اشحيمة نو2 الدين 

 (500( بهيج  وئ م  السيدة  لف ئدة 

والسيد محمد العط 2 )500) حصة، 

كم  تم تغيير اإلسم االجتم عي لشركة 

إلى   STE CHHIMA AGRICOLE من 

 VIANDE LEGUMES ET FRUITS

DISTRIB، وتقر2 استق لة السيد نو2 

الدين اشحيمة وتعيي9 السيدة وئ م 

بهيج والسيد محمد العط 2 كمسيرا9.

من  التج 2ي  النش ط  تغيير 

استيراد   / واألغن م  امل شية  تربية 

اآلالت الفالحية إلى استيراد وتصدير 

املواد  جميع  وتوزيع  واملت جرة 

الشكل  تغيير  أيض   وتقر2  الفالحية 

الق نوني لشركة من شركة محدودة 

شركة  إلى  واحد  بشريك  املسؤولية 

تذويت  تم  كم   املسؤولية  محدودة 

الق نو9 األس �ضي وتعديله.

الضشط  بكت بة  اإليداع  تم 

تحت  بتيفلت  االبتدائية  ب ملحكمة 

2قم 608 بت 2يخ 6 م 22 2223.

227 P

 CENTRE GENERAL

 D’ENGINEERING AFRICAIN

MULTI TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

27 فبراير 2223 تم تأسيس الشركة 

ذات املميزات الت لية :

 CENTRE  : االجتم عية  التسمية 

 GENERAL D’ENGINEERING

 AFRICAIN MULTI TECHNIQUE

ش.م.م.ل.و.

في  مق ول   : االجتم عي  الهدف 

األعم ل املختلفة والشن ء.

ش 2ع ف ل   ،18  : املقر االجتم عي 

 3 ولد عمير الط بق األول شقة 2قم 

أكدال الرب ط.

الرأسم ل : 100.000 د2هم مجزأة 

د2هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

تم تعيي9 السيد ك ينة   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

التسجيل  ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى 

ب لسجل التج 2ي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   2223 م 22   6 بت 2يخ 

.133848

228 P

ائتم نية MSCOS ش.م.م
عم 2ة 14 شقة 25 زنقة أزكزا أكدال الرب ط

اله تف : 06.61.16.06.29

HIELO ICE
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يوليو   9 بت 2يخ  املنعقد  الع دي  غير 

 HIELO ICE 2021، قر2 شرك ء شركة

 I SARL الك ئن مقره  ب لرب ط عم 2ة 

شقة 5 املركز التج 2ي املن ل حي املنزه 

ح.ي.م، إجراء التعديالت الت لية :

املسشق  الحل   : األول  التعديل 

للشركة

الع دي  غير  الع م  الجمع  قر2 

ابتداء  وذلك  للشركة  املسشق  الحل 

من ت 2يخ 9 يوليو 2021.

مصف  تعيي9   : الث ني  التعديل 

للشركة ومك 9 التصفية

وديع  صنه جي  السيد  تعيي9  تم 
مك 9  وأ9  للشركة،  كمصف  2ض  

تصفية الشركة حدد في مقر الشركة 

الك ئن ب لرب ط عم 2ة I شقة 5 املركز 

التج 2ي املن ل حي املنزه ح.ي.م.

عقد  إلغ ء   : الث لث  التعديل 

التوطي9

الع دي  غير  الع م  الجمع  قر2 

ب ملقر  املتعلق  التوطي9  عقد  إلغ ء 

االجتم عي للشركة.

التعديل الرابع : إبراء املسير

تم منح السيد صنه جي وديع 2ض  

من  بذله  م   من جميع  اإلبراء  سك 

مجهودات بصفته مسير للشركة.

بكت بة  تم  قد  الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

بت 2يخ 15 ديسمبر 2021، تحت 2قم : 

.120711
عن النسخة والنص

MSCOS

229 P
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BRIGUECH PRO شركة
SARL

تأسيس
على إثر عقد خ ص مؤ2خ بت 2يخ 

تم تأسيس شركة   ،2223 ين ير   19

ب لصشغ ت  ذات مسؤولية محدودة، 

الت لية :

.BRIGUECH PRO : إسم الشركة

: هدف الشركة ب ملغرب  املوضوع 

أو ب لخ 2ج :

أشغ ل الشن ء - أشغ ل مختلفة.

تجزئة   1272  : االجتم عي  املقر 

املنتزه، بوقن دل، سال.
د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

حر2ت واحدة،  لكل  د2هم   100 

كم  يلي :

 500 محمد  ابريكش  السيد 

حصة.

السيد ابريكش يونس 500 حصة.

99 سنة من ت 2يخ إنش ئه    : املدة 

م  عدا في ح لة تمديده  أو فسخه  

مسشق .

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

وابريكش  محمد  ابريكش  السيدين 

يونس.

اإليداع  أنجز   : الق نوني  اإليداع 

في  االبتدائية،  ب ملحكمة  الق نوني 

السجل  تحت 2قم   ،2223 م 22   2

التج 2ي 37565.
من أجل املستخرج واإلنج ز

230 P

CROQU’ENBOUCHE

SARL
سجل تج 2ي 2قم 52471 الرب ط

حل مسشق للشركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  قر2 

املنعقد بت 2يخ 25 ين ير 2223 م  يلي :

حل مسشق للشركة.

بن  عزالدين  السيد  تعيي9 

وتخويله  للشركة  مصفي  عصم 9 

ك مل الصالحي ت للقي م بم  يلزم.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
بت 2يخ 2 م 22 2223، 2قم 133742.
231 P

 AUDIT LEGAL BUSINESS
CONSULTING

ALBC
مكتب الحس ب ت

إنش ء الشركة ذات املسؤولية 
املحدودة )ش.م.م)

تم إنش ء الشركة ذات املسؤولية 
املحدودة )ش.م.م).

أخذت الشركة االسم   : التسمية 
 AUDIT LEGAL  : الت لي  التج 2ي 
BUSINESS CONSULTING - ALBC
هدف الشركة   : موضوع الشركة 

في املغرب وعلى صعيد الشلدا9 هو :
جميع أعم ل التدقيق واملراجعة 

املح سبية والتنظيمية.
عن  الحس ب ت  ومسك  تنظيم 
وخ صة  األنظمة  جميع  طريق 

تكنولوجي  املعلوم ت.
املعلوم ت  نظم  جميع  تنظيم 

التج 2ية.
أي تشخيص وأي د2اس ت  إجراء 
ومح سبية  وق نونية  اقتص دية 

وضريبية وم لية واجتم عية.
تقييم األعم ل.

االستش 2ات الق نونية والضريبية 
واملح سبية وامل لية واالجتم عية.

د2اسة وصي غة جميع السندات 
اإلجراءات  ك فة  وإتم م  والعقود 
يتعلق  فيم   وخ صة  به   املتعلقة 

ب لشرك ت.
تنظيم الندوات.

العملي ت  جميع  أعم،  وبشكل 
املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 
بهدف الشركة أو التي من شأنه  تعزيز 
تحقيقه  وتطويره  بشرك أال تنتقص 
2قم الشريف  الظهير  أحك م   من 
2جب  من   14 في  املؤ2خ   139-92-1
بإصدا2   (1993 ين ير   8(  1413
مهنة  تنظيم   89-15 الق نو9 
نظ م  وإنش ء  الق نوني  املح سب 

املح سشي9 الق نونيي9.

املقر االجتم عي   : املقر االجتم عي 

بالتو  بب9 جرير مكتب  يقع  للشركة 
 -  16 2قم   - الدو2 الرابع   - مستقشلي 

ش 2ع الحسن الث ني.

املدة : تحددت مدة الشركة في 99 

سنة.

املس همي9 :

يس هم  الحف 2ي  2شيد  السيد 

 %122 د2هم تمثل   100.000 بمشلغ 

من 2أسم ل الشركة.
2أسم ل  حدد   : الشركة  2أسم ل 

د2هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 

حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

قيمة كل حصة 100 د2هم وتخصص 

بشكل كلي للسيد 2شيد الحف 2ي.

: يسير الشركة ألجل غير  التسيير 

محدد السيد 2شيد الحف 2ي مغربي 

الوطنية  للشط قة  ح مل  الجنسية 
دوا2  والس كن   BK129177 2قم 

والد عزوز،  حللفة الشرقية،  ع مر، 

النواصر، الدا2 الشيض ء.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة ضشط 

 28 في  جرير  بب9  التج 2ية  املحكمة 

السجل   58 تحت 2قم   2223 فبراير 

التج 2ي 2قم 3669.

233 P

ZERBOUH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد

يقد2 2أسم له  ب : 100.000 د2هم

محل 2قم 2، دوا2 أحواز الرميلية

سيدي يحيى زعير

الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 

االستثن ئي املنعقد بت 2يخ 26 ديسمبر 

قر2 الشريك الوحيد للشركة   2022

 ZERBOUH SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد م  يلي :

تغيير املقر االجتم عي للشركة :

من  االجتم عي  املقر  تغيير 

العنوا9 :
الرش د  حي   13 الرقم   68 زنقة 

الرب ط إلى العنوا9 الت لي :

محل 2قم 2، دوا2 أحواز الرميلية، 
سيدي يحيى زعير.

تغيير االسم التج 2ي للشركة :
لشركة  التج 2ي  االسم  تغيير 
 ZERBOUH SERVICES SARL AU
 BLOOM METAL ك لت لي  ليصشح 

.SARLAU
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   7 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 
2223 تحت 2قم 133878، )السجل 

التج 2ي 2قم 149825).
234 P

DBKM
SARLAU

بمقت�ضى جمع ع م استثن ئي حر2 
في الرب ط بت 2يخ 20 فبراير 2223 قر2 
شريك الشركة DBKM ش.م.م ذات 

شريك وحيد م  يلي :
استق لة السيد محمد أشش ك من 

منصشه كمسير للشركة.
من  الضريف  عمر  السيد  تعيي9 

كمسير وحيد للشركة.
الق نو9  من   13 امل دة  تعديل 

األس �ضي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
تحت 2قم 133947 في 8 م 22 2223.
235 P

SYNERGIS EXPORT
SARL AU

بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
21 ديسمبر 2022 تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.
SYNERGIS EXPORT : التسمية

املقر : 21 س حة أبو بكر الصديق 
شقة 2قم 8 أكدال الرب ط.

النش ط التج 2ي : مستش 2 تدبير.
املدة : 99 سنة.

2أ2 امل ل : 100.000 د2هم مقسم 
إلى 1000 حصة من فئة 100 د2هم، 
مؤدات ك ملة، يحمله  السيد العلوي 
محمد 1000 حصة بقيمة 100 د2هم 

للحصة.
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التسيير : السيد العلوي.
ب لسجل  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج 2ي للمحكمة التج 2ية ب لرب ط 
2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 
ب لسجل  التنفيذ  2قم   133514

التج 2ي 166393.
236 P

ائتم نية أسف 2 كونس ي

شقة 2قم 4 جن 9 النهضة 1 الرب ط

اله تف : 2537.72.97.62

اله تف النق ل : 2662.74.43.37

CH OPTIQUE
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد 

تم تأسيس  بمقت�ضى عقد عرفي، 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريكة واحدة.
  CH OPTIQUE : اللقب االجتم عي

 SARL AU
السيدة نوهى اشم عو   : الشرك ء 
 AE138421  500 ب.و.ط  الفهري 

سهم.
اشم عو  نوهى  السيدة   : املسيرة 

الفهري.
2أ2 امل ل :50.000 د2هم.

النش ط : نظ 2اتي.
معمو2ة  تجزئة    190  : العنوا9 
حسي9 محل 2قم 1 والد هالل حسي9 

سال الجديدة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22/23/2223 يوم  بسال  االبتدائية 
40671، السجل التج 2ي  تحت 2قم 

2قم 37553.
للشيــــــــــــ 9

237 P

 EMINIVERI TOUR
 ش.م.م

مكتب 2قم 1-4 عم 2ة الفرات، زنقة 
قرطشة، مكتب 2قم 4، القنيطرة

االستثن ئي  املحضر  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 10 يوليو 2020 تقر2 م  يلي :

الزي دة في 2أ2 امل ل من 400.000 
1.200.000 د2هم ب كتت ب  د2هم إلى 
إض في قد2ه 8000 حصة بقيمة 100 

د2هم للحصة، مقسمة ك لت لي : 

السيد هرو محمد 4000 حصة ؛

 4000 2حمة  الركراكي  والسيد 

حصة.

ولقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 

االبتدائية  ب ملحكمة  التج 2ي 

ب لقنيطرة تحت 2قم 45983

238 P

 STE MEDITERRANEE 

 DE CONSTRUCTION 

ET ASSAINISSEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الواحد

في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

واملسجل  ب لرب ط   2223 ين ير   5

ب لرب ط،   2223 ين ير   26 بت 2يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

وذات  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات الت لية : 

 STE MEDITERRANEE : التسمية

 DE CONSTRUCTION ET

.ASSAINISSEMENT SARL AU

في  التج 2ة   : االجتم عي  الهدف 

في  مق ولة  الكهرب ء،  وآلي ت  مواد 

واإلنع ش  املختلفة  واألشغ ل  الشن ء 

العق 2ي.

إق مة برولوجي    : املقر االجتم عي 

الوط سيي9،  ش 2ع   ،7 2قم  متجر 

بط نة، سال.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

إلى  د2هم مقسم   100.000 مشلغ  في 

د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة على الشكل الت لي :

 1000 السيد أو2اغ عشد الصمد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تعيي9 السيد أو2اغ عشد 

الصمد مسيرا وحيدا للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بسال بت 2يخ 27 فبراير 2223 

تحت 2قم 240640.
للشي 9 والنشر

239 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux de comptabilité

 RAYHAN 12 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

اله تف : 35 05 28 2535

 HORIZON PIERRE
شركة محدودة املسؤولية

2أسم له  االجتم عي : 100.000 
د2هم

املقر االجتم عي : دوا2 زويتينة، غي ثة 
الغربية، واد أمليل، ت زة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 
الق نو9  وضع  تم   2223 فبراير   20
األس �ضي لشركة محدودة املسؤولية 

الخص ئص الت لية :
 HORIZON PIERRE  : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية.
أشغ ل  أعم ل 2خ مية،   : الهدف 

مختلفة.
2أسم ل  حدد   : الشركة  2أسم ل 
موزعة  د2هم   100.000 في  الشركة 
إلى 1000 حصة اجتم عية من قيمة 

100 د2هم للفرد.
في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة ابتداء من ت 2يخ تأسيسه .
: عن عشد الغني الكنشو2  التسيير 
كل  تخويله  مع  للشركة  مسير 
الصالحي ت للتصرف ب سم الشركة.

زويتينة،  دوا2   : االجتم عي  املقر 
غي ثة الغربية، واد أمليل، ت زة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني لدى كت بة الضشط للمحكمة 
 2223 م 22   8 يوم  بت زة  االبتدائية 

تحت 2قم 2223/81.
240 P

LIKO FOOD
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
تمت   2223 م 22   7 يوم  ب لرب ط 
لشركة  التأسي�ضي  الق نو9  صي غة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد له  

الخص ئص الت لية :

.LIKO FOOD : التسمية

الهدف : مطعم.

ابن  ش 2ع   ،59  : املقر االجتم عي 

سين ، شقة 2قم 11، أكدال، الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 

في مشلغ 100.000 د2هم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا2ة 

السيد 2شيد املود9.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.

تم اإليداع الق نوني وتسجيل   -  II

الشركة ب لسجل التج 2ي للمحكمة 

 التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 7 م 22 2223 

تحت 2قم 133888.

241 P

ALPHA 2.0
SARL AU

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد   2223 فبراير   15 بت 2يخ  الرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

استيراد   : االجتم عي  الهدف 

وتصدير، تج 2ة.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة.

بنهدي سيف الدين 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

شقة   32 عم 2ة   : املقر االجتم عي 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي، حس 9، 

الرب ط.

املسير : بنهدي سيف الدين.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166773

242 P
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BADMINE
SARL

تأسيس  
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بت 2يخ 
الق نو9  وضع  تم   2223 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ذات الصف ت الت لية :
 BADMINE SARL : - التسمية   1
شركة محدودة املسؤولية  »ب دمي9« 

ش.م.م.
شركة   : االجتم عي  الهدف   -  2
ومق ول  للشن ء  املختلفة  األشغ ل 
العملي ت  كل  ع مة  وبصفة  عق 2ي 
غير  أو  مش شرة  بطريقة  املتعلقة 
أعاله  املذكو2ة  ب ألنشطة  مش شرة 
تطوير  في  املس همة  شأنه   من  أو 

الشركة.
 282 2قم   : االجتم عي  املقر   -  3
ش 2ع 2وبريز، الط بق األ2�ضي، 2ي ض 
والل،  ايت  ك،  شطر  االسم علية، 

مكن 2.
4 - املدة : 99 سنة ابتداء من يوم 
إذا  إال  التج 2ي  ب لسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسشق أو تم 

تمديده .
 100.000  : 2أسم ل الشركة   -  5
من  حصة   1000 إلى  مقسم  د2هم 
الواحدة  للحصة  د2هم   100 فئة 

واملفصلة كم  يلي :
حصة من نصيب الص لحي   500

نجيب ؛
حصة من نصيب ميزوك 9   500

حسن.
6 - املسير : السيد الص لحي نجيب 

ملدة غير محدودة.
تشدئ   : االجتم عية  السنة   -  7
ديسمبر   31 يوم  ين ير وتنتهي  بف تح 
من نفس السنة م  عدا السنة األولى 
تبتدئ من ت 2يخ التسجيل في السجل 

التج 2ي.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  تم 
بت 2يخ  بمكن 2  التج 2ية   للمحكمة 
8 م 22 2223 تحت السجل التج 2ي 

2قم 58517.
بمث بة مقتطف وبي 9

243 P

شركة ميطابريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد
2أسم له  : 10.000 د2هم

مقره  االجتم عي : تم 2ة دا2 2قم 4، 
الط بق األول، عم 2ة ك د2، مر2 

الخير
تصفية س بقة ألوانه 

بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
17 فبراير 2223 انعقد الجمع الع م 

غير ع دي وقر2وا م  يلي :
س بقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانه .
تم 2ة دا2   : تحديد مقر التصفية 
عم 2ة ك د2،  الط بق األول،   ،4 2قم 

مر2 الخير.
محمد  امليموني  السيد  تعيي9 

مسؤوال عن التصفية.
تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحت   2223 م 22  ف تح  في   بتم 2ة 

2قم 10058.
244 P

H FILMS
شركة محدودة املسؤولية
2أسم له  : 322.222 د2هم

املقر االجتم عي : 62، ش 2ع سيدي 
عشد الرحم 9، شقة 4، بوسيجو2، 

الدا2 الشيض ء
املس همي9  ملداوالت  طشق  
املجتمعي9 ب لجمع الع م الغير الع دي 

بت 2يخ 2 ين ير 2223 قد تقر2 م  يلي :
الحصص  تفويت  على  املص دقة 
الذي أنجز بعقد عرفي بت 2يخ 2 ين ير 

.2223
د2هم   100 بقيمة  حصة   1500
محمد  السيد  ملكية  في  للواحدة 

حراف لف ئدة السيد هش م حجي.
 الشندين 6 )الحصص) و7 )2أسم ل) 
تغيرا  قد  األس �ضي،  الق نو9  من 

ب ملن سشة وأصشح التقسيم ك آلتي :
أي  د2هم   322.222 هش م حجي 

3222 حصة ؛

املجموع 322.222 د2هم أي 322 
حصة.

محمد  السيد  استق لة  قشول 
حراف وتعيي9 كمسير جديد ملدة غير 
محدودة مع منح جميع الصالحي ت 
السيد  الشركة  لص لح  للتصرف 
 ،100 برقم  الق طن  حجي،  هش م 
تجزئة البست 9 بن عشيد، دا2 بوعزة.

للشركة  الق نوني  الشكل  تعديل 
إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.
بكت بة  الق نوني  الوضع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 8 م 22 2223 

تحت 2قم 861907.
قصد النشر

245 P

AUDIT  ACCOUNTING & ASSISTANCE
زنقة دك 2، العم 2ة 2قم 5 الشقة 2قم 13، 

الط بق الرابع، املحيط، الرب ط

RACHTA PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  : 10.000 د2هم
مقره  االجتم عي : 5 زنقة سي م، 
الط بق األول، الشقة 1، ديو2 

الج مع، الرب ط
2قم السجل التج 2ي : 166905

تأسيس شركة
 RACHTA  : التسمية 

.PROMOTION
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
علوي  محمد  السيد   : الشرك ء 
اب سيدي، السيد امليلودي بنعشد هللا 

والسيدة عم 2 أم ل.
الهدف االجتم عي : منعش عق 2ي، 

املع مالت العق 2ية.
د2هم   10.000  : 2أسم ل الشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

د2هم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
سي م،  زنقة   5  : االجتم عي  املقر 
ديو2   ،1 الشقة  األول،  الط بق 

الج مع، الرب ط.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف السيد محمد علوي اب سيدي 
أو السيد امليلودي بنعشد هللا والسيدة 

عم 2 أم ل ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط.

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
تم التقييد في السجل التج 2ي تحت 

2قم 166905 بت 2يخ 8 م 22 2223.
246 P

ELHAMMOUDI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
تأسيس شركة

محر2  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
ب لرب ط بت 2يخ 29 ديسمبر 2022 تم 
إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد ذات الخ صي ت الت لية :

 ELHAMMOUDI  : االسم 
.NEGOCE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع االجتم عي :
املواد الغذائية والغير  بيع وشراء 

غذائية ؛
االستيراد والتصدير وتوزيع السلع 

)السج 2ة اإللكترونية والعطو2) ؛
األعم ل املختلفة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التقييد في السجل التج 2ي.

ش 2ع األبط ل،   15 عم 2ة   : املقر 
2قم 4 أكدال، الرب ط.

الرأسم ل : 10.000 د2هم مقسمة 
د2هم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة الواحدة.
الحصص : السيد حمزة الحمودي 

100 حصة.
السيد حمزة الحمودي   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
السجل التج 2ي 2قم : 166291.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة.

247 P
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 EXTENTION AFRIQUE
SARL AU 

حسب عقد عرفي حر2 بمكن 2 

تمت   2022 ديسمبر   28 بت 2يخ 

األس �ضي  الق نو9  على  املص دقة 

للشركة ذات الخص ئص الت لية : 

 : االجتم عية  التسمية 

.EXTENTION AFRIQUE

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتم عي :

أعم ل التركيش ت الكهرب ئية ؛

أعم ل تركيب السش كة.

املقر االجتم عي : 167 ش 2ع عالل 

ويسال9  القد2،  حي  هللا،  عشد  بن 

مكن 2.
د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 

اجتم عية  حصة   1000 إلى  موزعة 

100 د2هم محر2ة نقدا وهي  من فئة 

موزعة ك آلتي :

السيد عمر حم د 1000 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

التسيير : تعيي9 السيد عمر حم د 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع 

التج 2ية بمكن 2 تحت 2قم السجل 

.RC58021 التج 2ي

248 P

EXTENTION AFRIQUE
SARL AU

بت 2يخ  املؤ2خ  املحضر   بموجب 

23 ين ير 2223 قر2 الجمع االستثن ئي 

 EXTENTION AFRIQUE لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 2أسم له   وحيد  بشريك 

عالل  ش 2ع   167 والك ئنة  د2هم  

ويسال9،  حي القدش،  بن عشد هللا، 

الت لية  القرا2ات  اتخ ذ  مكن 2 

ب لترا�ضي واإلجم ع : 

من  الشركة  تسمية  تغيير 

 JOULE إلى EXTENTION AFRIQUE

.TECH

في  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

بت 2يخ  في مكن 2  التج 2ية  املحكمة 

23 فبراير 2223 تحت 2قم 877.

249 P

شركة مين جناو
 STE MINES JNAOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  : 100.000 د2هم

 مقره  االجتم عي : حي ملوية، 

2قم 418، اوط ط الح ج
2قم السجل التج 2ي : 2327 ميسو2

تأسيس
بمقت�ضى محضر الجمع الع م   -  I

تم  ين ير 2223   19 التأسي�ضي بت 2يخ 

إحداث النظ م األس �ضي لشركة ذات 

املواصف ت الت لية :

مي9 جن و  شركة   : التسمية   -  1

.STE MINES JNAOU SARL AU

2 - الهدف : التنقيب عن املع د9، 

بيع، شراء، تصدير، استيراد.

3 - الرأسم ل : 100.000 د2هم.

الشرك ء :

جن و جم ل 100.000 د2هم.

من  الشركة  تسير   : التسيير   -  5

طرف السيد جن و جم ل.

ملوية  حي   : االجتم عي  املقر   -  6

2قم 418، اوط ط الح ج.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

بميسو2  االبتدائية  املحكمة  ضشط 

2قم  تحت   2223 فبراير   7 بت 2يخ 

.2223/21
ملخص قصد النشر

املسير

250 P

PARALLEL SPACE STUDIO
SARL AU

46 ش 2ع عقشة، شقة 2، أكدال، 

الرب ط

بمقت�ضى عقد عرفي ف تح فبراير 

خص ئص  بعض  تغيير  تم   ،2223

الشركة ك لت لي :

1 - تحويل املقر االجتم عي للشركة 
 ،2 شقة  عقشة،  ش 2ع   46  :  من 
 : الت لي  العنوا9  إلى  الرب ط   أكدال، 
 ش 2ع الجزائر، إق مة الفقيه التطواني، 
عم 2ة 23، شقة 5، حس 9، الرب ط.

4 من الق نو9  2 - تعديل الفصل 
األس �ضي للشركة.

األس �ضي  الق نو9  تحيي9   -  3
للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ي للمحكمة التج 2ية ب لرب ط 
2قم  تحت   2223 م 22   9 بت 2يخ 

.133952
251 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 2661 22 22 99/ 2537 37 87 81

Fax : 2537 92 12 22

KENITRA

TRANS SDOUD
املقر االجتم عي : بدوا2 السدود، 

سيدي محمد لحمر
 TRANS تشع  لعقد تأسيس شركة
 ،2223 ين ير   24 بت 2يخ   SDOUD
تقر2 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاته  هي ك لت لي :
شركة   : الشكل الق نوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
.TRANS SDOUD : التسمية

نقل الشض ئع   : املوضوع الرئي�ضي 
لحس ب الغير.

السدود،  دوا2   : االجتم عي  املقر 
سيدي محمد لحمر.

املدة : 99 سنة.
السنة امل لية : تشدئ السنة امل لية 
ديسمبر   31 في ف تح ين ير وتنتهي في 

من كل سنة.
2أسم ل  حدد   : الشركة  2أسم ل 
د2هم   100.000 مشلغ  في  الشركة 
حصة اجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 د2هم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

الت لي :

السدود،  دوا2  اد2يس،  املسكيني 

حصة   1000 لحمر  محمد  سيدي 

اجتم عية ؛

املجموع 1000 حصة اجتم عية.

: السيد املسكيني اد2يس،  اإلدا2ة 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.GB93547 2قم

وقد تم اإليداع الق نوني لقواني9 

بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 

 2223 م 22   2 الغرب بت 2يخ  أ2بع ء 

تحت 2قم 2223/32.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 2661 22 22 99/ 2537 37 87 81

Fax : 2537 92 12 22

KENITRA

LOUKKOS FARM
ش.ذ.م.م

املقر االجتم عي : دوا2 الداللحة، 

طريق سوق أ2بع ء الغرب

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

شركة  في  للشرك ء  االستثن ئي 

 LOUKKOS FARM ش.ذ.م.م املنعقد 

 ،2223 ين ير   20 بت 2يخ  ب لداللحة 

تقر2 م  يلي :

1 - الزي دة في 2أسم ل الشركة ب 

 10.000 د2هم لرفعه من   990.000

وذلك  د2هم،   1.000.000 إلى  د2هم 

9.900 حصة اجتم عية من  بإصدا2 

فئة 100 د2هم للواحدة.

2أسم ل  في  الزي دة  تمت   -  2

في  األ2ب ح  دمج  طريق  عن  الشركة 

 990.000 بمشلغ  الشركة  2أسم ل 

حقوق  على  االحتف ظ  مع  د2هم 

االكتت ب التفضيلية لجميع الشرك ء.

من  و7   6 الفصلي9  تعديل   -  3

النظ م األس �ضي.
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األس �ضي  النظ م  تحيي9   -  4
للشركة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  املحضر 
 2223 م 22   2 الغرب بت 2يخ  أ2بع ء 
بملف السجل   2223/31 تحت 2قم 

التج 2ي 2قم 26059.
253 P

FIDUCIAIRE ABDOU

عامر حا�ضي طغافو
ش.م.م م.و

في  حر2  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
15 نوفمبر 2022، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ش.م.م م.و 

ب لخص ئص الت لية :
ح �ضي  »ع مر   : التج 2ي  االسم 

طغ فو« ش.م.م م.و.
الهدف االجتم عي :
أشغ ل مختلفة ؛

استغالل الغ ب ت ؛
بيع الخشب ق بل لالحتراق.

د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 
د2هم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة الواحدة مقسمة ك آلتي :
 1000 زي د  املؤد9 محمد  السيد 

حصة.
 املقر االجتم عي : دك 9 2قم 1372 
 زنقة اشتوكة، قط ع الفتح، العي يدة، 

سال.
التسيير : السيد املؤد9 محمد زي د.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت 2قم 40688.
بمث بة مقتطف وبي 9

254 P

ZORACARE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
تمت   2223 م 22   6 يوم  ب لرب ط 
لشركة  التأسي�ضي  الق نو9  صي غة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد له  

الخص ئص الت لية :

.ZORACARE : التسمية
الهدف : عالج التجميل في الغرفة 

أو في املنزل.
ابن  ش 2ع   59  : االجتم عي  املقر 

سين ، شقة 2قم 11، أكدال، الرب ط.
ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
: حدد 2أسم ل الشركة  الرأسم ل 

في مشلغ 50.000 د2هم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا2ة 

السيدة لشنى الرف ص.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.
تم اإليداع الق نوني وتسجيل   -  II
الشركة ب لسجل التج 2ي للمحكمة 
 التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 6 م 22 2223 

تحت 2قم 133831.
255 P

 GLOBAL BUSINESS
DELIVERY

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ملس هم واحد

برأسم ل : 10.000 د2هم
املقر الرئي�ضي : عم 2ة م تيس، 571 
حي السوي�ضي، بلوك A، الط بق 
الث ني، ش 2ع محمد الس د2، 

الرب ط
نقل مقر الشركة وتعديل غرضه 

بت 2يخ  خ ص  عقد   بموجب 
بت 2يخ  واملسجل   2021 نوفمبر   17
2قم  تحت   2022 أغسطس   2
33213 قر2 املس هم الوحيد لشركة 
 GLOBAL BUSINESS DELIVERY 

م  يلي :
نقل مقر الشركة إلى ش 2ع التي9، 
و8،   7 عم 2ة  الري ض س نتر،  محج 
الط بق الخ مس، حي الري ض، الرب ط.

تعديل غرض الشركة.
وتشع  لذلك تم تعديل امل دة 5 من 
مقتضي ت النظ م األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ ف تح م 22 

.D133712 2223 تحت 2قم
256 P

D5
SARL

2أسم له  : 100.000 د2هم
املقر االجتم عي : 2قم 3 تجزئة 3233 

ملكية الوف ق، تم 2ة
بمقت�ضى عقد عرفي بتم 2ة بت 2يخ 
 D5 8 فبراير 2223 قر2 شرك ء شركة

ش.ذ.م.م. م يلي :
بيع 500 حصة بقيمة 100 د2هم 
من  د2هم   50.000 بمشلغ  للحصة 
الد2فوفي  بوعالم  عمر  السيد  طرف 
سمير  2مض 9  السيد  لف ئدة 

الد2فوفي.
بوعالم  عمر  السيد  استق لة 
الشركة  في  مه مه  من  الد2فوفي 
سمير  2مض 9  السيد  وتعيي9 
الد2فوفي كمسير للشركة ملدة زمنية 

غير محدودة.
ليصشح  الج 2ي  النش ط  تغيير 

الجزا2ة ب لتقسيط وممن الحفالت.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
تعديل الق نوني األس �ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 10087 االبتدائية بتم 2ة تحت 2قم 

في 6 م 22 2223.
257 P

األست ذ محمد الهم�ضي

موثق بسال

18، ش 2ع ف 2، الرمل، سال

WADOUDOU 1000
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد برأسم ل يصل إلى 

100.000 د2هم
15، ش 2ع األبط ل، شقة 4، اكدال، 

الرب ط
بمقت�ضى عقد عرفي حر2 ب لرب ط 
وسجل   2018 اكتوبر   19 بت 2يخ 
إنش ء  تم   2018 أكتوبر   25 بت 2يخ 
محدودة  للشركة  األس �ضي  النظ م 

املسؤولية :

الصفة الق نونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 WADOUDOU : تسمية الشركة

1000 شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد.

بيع،  شراء،   : االجتم عي  الهدف 

تسويق وإدا2ة العق 2ات.

استش 2ات

الصن عية،  التج 2ية،  املع مالت 

التحويالت العق 2ية وامل لية املش شرة 

وتشجع  تسهل  التي  املش شرة  غير  أو 

تطوير نش ط العمل.

ش 2ع   ،15  : االجتم عي  املقر 

األبط ل، شقة 4، أكدال، الرابط.

املدة  : 99 سنة.
 100.000  : الشركة  2أسم ل 

د2هم.

: السيدة سمية اشم عو  التسيير 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
.A342324 2قم

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لالستثم 2  الجهوي  ب ملركز  الق نوني 

ب لرب ط بت 2يخ 26 أكتوبر 2018.

258 P

STE GHRAF EXPRESS
SARL AU

ب لد2يوش  عرفي  عقد  بموجب 

وضع  تم   2223 فبراير   6 بت 2يخ 

 STE لشركة  األس �ضي  الق نو9 

GHRAF EXPRESS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة.

 STE GHRAF  : التسمية 

.EXPRESS SARL AU

الهدف : الطش عة.

اإلشه 2.

وبصفة ع مة، كل الخدم ت ذات 

إليه   املش 2  ب ألهداف  مش شرة  صلة 

أعاله او الق د2ة على توسيع وتطوير 

الشركة.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تأسيسه   ت 2يخ  من  ابتداء  99 سنة 

النه ئي.
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2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

موزع على 1000 حصة من فئة 100 

د2هم ك لت لي :

السيد غ ي محمد : 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

تسيير الشركة : عي9 السيد غ ي 

محمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

طنجة  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

ميض 2 الد2يوش.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية ب لد2يوش يوم 
التج 2ي  السجل  2قم  تحت   2223

.595

259 P

STE TREE INFO
SARL AU

ب لن ضو2  عرفي  عقد  بموجب 
بت 2يخ 9 ين ير 2223 تم وضع الق نو9 

 STE TREE INFO لشركة  األس �ضي 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة.

 STE TREE INFO  : التسمية 

.SARL AU

الهدف : االستش 2ة في املعلومي ت، 

التواصل وتقديم الخدم ت.

التج 2ة اإللكترونية.

وبصفة ع مة، كل الخدم ت ذات 

إليه   املش 2  ب ألهداف  مش شرة  صلة 

أعاله أو الق د2ة على توسيع وتطوير 

الشركة.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تأسيسه   ت 2يخ  من  ابتداء  99 سنة 

النه ئي.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

موزع على 1000 حصة من فئة 100 

د2هم ك لت لي :

 1000  : إلي 2  امل لكي  السيد 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

تسيير الشركة : عي9 السيد امل لكي 

إلي 2 كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

ترق ع  حي   : االجتم عي  املقر 

الق نوني  اإليداع  تم  الن ضو2 

يوم  ب لن ضو2  االبتدائية  ب ملحكمة 

13 فبراير 2223 تحت 2قم السجل 

التج 2ي 25273.

260 P

STE AL KACHIF MEDIA
إق مة ندى عم 2ة 12، شقة 1 طريق 

القنيطرة، سال

جرت  التي  املداولة  بمقت�ضى 

فإ9   ،2022 ديسمبر   26 بت 2يخ 

املذكو2ة  للشركة  الوحيد  الشريك 

أعاله قر2 م يلي :

للشركة  جديد  مسير  تعيي9  تم 

لقشول  تشع   الط لب  ابراهيم  السيد 

استق لة  أحمد الس لمي.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التج 2ي 

ين ير   25 بت 2يخ   42443 2قم  تحت 

.2223
ألجل النشر والتشليغ

261 P

ACCENTURE MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  5.010.000 د2هم

املقر االجتم عي : إق مة آنف  بال2، 

الط بق 2قم 2، الدا2 الشيض ء

2قم السجل التج 2ي : 217905

2قم التعريف الضريبي : 2265296

على محضر الجمعية الع مة  بن ء 

االستثن ئية املنعقدة بت 2يخ 11 ين ير 

2223 تقر2 م يلي :

اإلدم ج  عملية  مع ينة   -

و   .ACCENTURE S.L.U بي9 

ACCENTURE Holding Iberia SL ؛

مع ينة تغيير الشريك الح صل   -

على أكبر حصة في الشركة.

- التغيير الالحق للنض م األس �ضي.

تنفيذ  أجل  من  صالحي ت   -

اإلجراءات الق نونية.

بمكتب  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  التسجيل 

8 م 22 2223 تحت  الشيض ء بت 2يخ 

2قم 861845.
من أجل املستخرج واإلش 2ة

262 P

 BOEING INTERNATIONAL

 CORPORATION

MOROCCO
املقر االجتم عي : C/O الخطوط 

امللكية املغربية، مركز صن عة 

الطيرا9، مط 2 محمد الخ مس، 

النواصر، الدا2 الشيض ء

2قم السجل التج 2ي : 189.325

بعد قرا2 مجلس اإلدا2ة للشركة 

ين ير   20 بت 2يخ  املنعقد  الق بضة 

2223، قر2 م يلي :

ب تشيكو  جويل  السيد  تعيي9 

ممثال ق نوني  للفرع ؛
عزل السيد ك سترو جونير ميلتو9 

من مه مه كممثل ق نوني للفرع.

بمكتب  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  التسجيل 

6 م 22 2223 تحت  الشيض ء بت 2يخ 

الرقم 861401.
من أجل املستخرج واإلش 2ة

263 P

 WOOD TRAVAUX ET

EQUIPEMENTS
SARL

تعديالت ق نونية
ع دي  الغير  الع م  للجمع  تشع  

2022 قر2  24 أكتوبر  املنعقد بت 2يخ 

 WOOD TRAVAUX شركة  شرك ء 

ش.م.م.   ET EQUIPEMENTS

ومقره   د2هم   100.000 2أسم له  

محل  األنوا2  تجزئة   ،83 االجتم عي 

2قم 2 مكن 2 م يلي :

إلى  للشركة  االجتم عي  املقر  نقل 

تم 2ة تجزئة نجالء فتح الخير 2قم 60، 

الط بق الث ني.

حصة   334 املوافقة على تفويت 

اجتم عية التي ك نت في ملك السيد 

أنس  السيد  لف ئدة  ابراهيم  كراوي 

عمراوي.

ابراهيم  كراوي  السيد  الستق لة 

من مه مه كمسير وتعيي9 السيد أنس 

عمراوي كمسير ملدة غير محدودة.

من  الشركة  2أسم ل  من  الرفع 

د2هم   500.000 د2هم إلى   100.000

نقدية  حصص  إصدا2  طريق  عن 

4000 حصة اجتم عية من  بإض فة 

فئة 100 د2هم للحصة الواحدة.

تعديل النظ م األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بمكن 2 بت 2يخ ف تح م 22 

2223 تحت 2قم 933.
من أجل االستخالص والشي 9

264 P

صوكوويست ش.م.م.

1، ملتقى ش 2ع محمد الديو2ي وجم ل الدين 

األفغ ني 2قم 2، القنيطرة

 SOCIETE GHARB

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES

TRANSPOMAR
شركة محدودة املسؤولية

2أسم له  200.000 د2هم

مقره  االجتم عي : تجزئة أوالد أوجيه 

2 بلوك أ 2قم 78، القنيطرة

سجل تج 2ي 2قم 25787، القنيطرة

بديوا9  مبرم  عقد  بمقت�ضى 

موثق  قشيشو،  الواحد  عشد  األست ذ 

بت 2يخ ق سم،  سيدي   بمدينة 

 1.200 تفويت  تم   ،2223 فبراير   4

حصة وذلك ب قتط ع 600 حصة من 

الحصص التي يمتلكه  كل من السيد 

زم 2نة  منير  والسيد  زم 2نة  أحمد 

لف ئدة السيد عشد الرحم 9 زم 2نة.

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الغير اعتي دي املنعقد بت 2يخ 7 فبراير 

2223، تم تقرير م يلي :
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إقرا2 تفويت الحصص واملص دقة 

على الشريك الجديد.

االجتم عي  النش ط  توسيع 

الطوب  صنع   : ليشمل  للشركة 

االسمنتي، اآلجر والقرميد ؛

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة 

الق نو9 مواد  ملقتضي ت   طشق  

.19-21

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط 

املحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 

22 فبراير 2223، تحت 2قم 94459.
للخالصة والتذكير

التسيير

265 P

STE SALE CHARCUTRIE

حل مسشق للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

تم الحل املسشق   2022 ديسمبر   28

 SALE CHARCUTERIE لشرك 

تنلوست  الدين  نو2  السيد  وتسمية 

كمصفي للشركة كم  تم تعيي9 مقر 

5، تجزئة األندلس   : تصفية الشركة 

حي السالم، سال.

ولقد تم الوضع الق نوني ب ملحكمة 

االبتدائية بسال بت 2يخ 6 فبراير 2223 

تحت الرقم 40507.

266 P

STE SALE CHARCUTRIE

تصفية
وتقرير  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

9 فبراير 2223  املصفي املسجال9 في 

 SALE شركة  تصفية  تم  ب لرب ط 

.CHARCUTERIE

ب ملحكمة  الق نوني  الوضع  وتم 

االبتدائية بسال بت 2يخ 6 م 22 2223 

تحت الرقم 40682.

267 P

NOVA DISENO MH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

الرأسم ل قد2ه 100.000 د2هم
مقره  : د2ب خدوج حليمة زنقة 4 

 2قم 117 مكر2 ابن امسيك
الدا2 الشيض ء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

تشع  للعقد العرفي بت 2يخ 32 ين ير 
ف تح  بت 2يخ  بسال  املسجل   2223
تم وضع قواني9 شركة  فبراير 2223 

م.م. ذات املميزات الت لية :
 NOVA DISENO MH : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املقر الرئي�ضي : د2ب خدوج حليمة 
زنقة 4 2قم 117 مكر2 ابن امسيك 

الدا2 الشيض ء.
صن عة   : االجتم عي  الهدف 

اإلشه 2.
الرأسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 
في 100.000 د2هم مقسمة إلى 1000 
للحصة  د2هم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل الت لي :
 1000  : محفوظ  مع د  السيد 

حصة.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف السيد مع د محفوظ ملدة غير 

محدودة.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.573393

268 P

AITSAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  100.000 د2هم

املقر االجتم عي : ش 2ع محمد 

الخ مس إق مة لسك ل محل 2قم 7 

هرهو2ة تم 2ة

بمقت�ضى عقد عرفي بت 2يخ ف تح 

تأسيس  تم  بتم 2ة،   2223 فبراير 

 AITSAT شركة  اسم  تحمل  شركة 

ش.ذ.م.م. تتوفر على املميزات الت لية:

محمد  ش 2ع   : االجتم عي  املقر 

 7 الخ مس إق مة لسك ل محل 2قم 

هرهو2ة تم 2ة.

مطعم   : االجتم عي  الهدف 

ممل  مشواة  خفيفة  ووجش ت 

الحفالت.

عموم  كل العملي ت التج 2ية، او 

االجتم عي  ب لهدف  املرتشطة  امل لية 

للشركة.

مدة االستمرا2 : 99 سنة.
د2هم   100.000  : امل ل  2أ2 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

د2هم كم  يلي :

السيدة دع ء ايت الط لب امحند 

: 600 حصة.

السيد محمد اين الط لب امحند 

: 200 حصة.

السيدة ف طمة ايت منصو2 : 200 

حصة.

تم تعيي9 السيد محمد   : التسيير 

ايت الط لب امحند كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

الشركة  صالحية  يخص  م   كل 

ايت  محمد  السيد  بتوقيع  يكو9 

الط لب امحند.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتم 2ة تحت 2قم السجل 

التج 2ي 138529..

269 P

B3A DISTRIBUTION
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   ت 2يخ 

24 فبراير 2223 ب لرب ط.

في  مق ول   : االجتم عي  الهدف 

الهواتف،  بيع  التج 2ية،  اإلدا2ة 

االستيراد والتصدير.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة لشريك وحيد.

 1000  : الت ودي  بد2   : السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

 1 الشقة  سي م  زنقة   ،5  : املقر 

الط بق األول ديو2 الج مع الرب ط.

التسيير : بد2 الت ودي.
 : التج 2ي  ب لسجل  التسيير  2قم 

.166893

270 P

ESPACE AOUNAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي دوا2 

مسم 2ة طريق الوطنية 11 طريق 

سيدي بنو2 العون ت
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

3481

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد الق نو9   2223 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.ESPACE AOUNAT SARL

محطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الوقود، متجر الشق لة، مقهى.

دوا2   : االجتم عي  املقر  عنوا9 

طريق   11 الوطنية  طريق  مسم 2ة 

سيدي بنو2 العون ت.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم مقسم ك لت لي :

 500  : تيموي 2  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة.

السيدة نوال العلمي 4500 حصة 

بقيمة 100 د2هم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

السيد   : الشرك ء  ومواطن  وصف ت 

محمد تيموي 2 عنوانه :
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السيدة نوال العلمي عنوانه :
اطلنتيك  ليكسي   تجزئة   45

الجديدة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسير الشركة.
 45  : السيدة نوال العلمي عنوانه 

تجزئة ليكسي  أطلنتيك الجديدة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي بنو2 بت 2يخ ف تح 

م 22 2223 تحت 2قم 296.
271 P

AKNAR FINANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  االجتم عي 10، زنقة 

 الحرية ط بق 3 شقة 5،
الدا2 الشيض ء

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
574193

في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
10 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية :
عن  متشوعة   : الشركة  تسمية 

االقتض ء بمختصر تسميته .
.AKAR FINANCES

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 
املش ني والشقق  بيع وشراء  العق 2ي، 
أو  الخ لية  واأل2ا�ضي  والفيالت 
وغير  مفروضة  إيج 2ات  إط 2ات، 
هو  م   كل  اعم،  وبشكل  مفروشة 
امل لية  األو2اق  وصن عي  تج 2ي 

والعق 2ات والتمويل.
 ،10  : االجتم عي  املقر  عنوا9 
الدا2   5 شقة   3 الحرية ط بق  زنقة 

الشيض ء.
اجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000  : الشركة  2أسم ل  مشلغ 

د2هم.
 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9)

املر�ضي  أمي9  محمد  السيد 
تجزئة لين  2قم   : والك ئن عنوانه ب 
الدا2   20000 معروف  سيدي   192

الشيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير.
السيد محمد أمي9 املر�ضي.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
بت 2يخ ف تح م 22 2223.

272 P

 L G PETROSERVICE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  االجتم عي محطة 
افريقي  طريق العرائش،، القصر 

الكشير
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

3623
في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   27
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :
عند  متشوعة  الشركة،   : تسمية 
 L G  : تسميته   بمختصر  االقتض ء 
.PETROSERVICE DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيج ز :
نقل الشض ئع لحس ب الغير.

محطة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 
القصر  العرائش،  طريق  افريقي  

الكشير.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 322.222  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم.
 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.
)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء 

الطشيعيو9).
والك ئن  محمد  القيدي  السيد 
طريق  افريقي   محطة   : ب  عنوانه 

العرائش 92150 القصر الكشير.

والك ئن  املخت 2  القيدي  السيد 
طريق  افريقي   محطة   : ب  عنوانه 

العرائش 92150 القصر الكشير.
والك ئن  املخت 2  القيدي  السيد 
عنوانه ب : حي األندلس م ب زنقة 18 

2قم 12 92150 القصر الكشير.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير.
السيد القيدي محمد.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   3 بت 2يخ 

.3623
273 P

SOCIETE PETROPARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي محطة 
افريقي  طريق العرائش 92150 

القصر لكشير
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

3625
في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   27
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :
عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  االقتض ء، 

.SOCIETE PETROPARK
تج 2ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ونقل الغ ز والوقود.
محطة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 
القصر  العرائش  طريق  افريقي  

الكشير.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مشلغ 2أسم ل الشركة : 322.222 

د2هم.
 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.
بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9).
والك ئن  محمد  القيدي  السيد 
طريق  افريقي   محطة   : ب  عنوانه 

العرائش 92150 القصر الكشير.

والك ئن  مروا9  القيدي  السيد 

طريق  افريقي   محطة   : ب  عنوانه 

العرائش 92150 القصر الكشير.

والك ئن  املخت 2  القيدي  السيد 

عنوانه ب : حي األندلس م ب زنقة 18 

2قم 12 92150 القصر الكشير.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

الشرك ء  وصف ت  ومواطن  وصف ت 

 : إلزام  لهم  يحق  الذين  األغي 2  او 

الشركة اتج ه الغير.

السيد القيدي محمد.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   3 بت 2يخ 

.3625

274 P

EZELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي : 10 

زنقة الحرية ط بق 3 شقة 5 الدا2 

الشيض ء

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

573427

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 32 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية :

عند  متشوعة   : الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.EZELEC

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التركيب الكهرب ئي والجهد املنخفض 

والجهد املتوسط.

زنقة   10  : عنوا9 املقر االجتم عي 

الحرية ط بق 3 شقة 5 الدا2 الشيض ء.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم.

 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء 

الطشيعيو9).
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السيد عم د الوافي والك ئن عنوانه 

بحي ابن عش د ت ملست إقليم الصويرة.

والك ئن  بوسحب  زكري ء  السيد 
القري  محمد  زاوية   29 ب  عنوانه 

وأنوال 2قم 5 القنيطرة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

الشرك ء وصف ت  ومواطن   وصف ت 

أو األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير.

السيد عم د الوافي

السيد زكري ء بوسحب 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   13 بت 2يخ 

.573427

275 P

NL NEW LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنوا9 مقره  االجتم عي تجزئة 

سيدي عش د 2قم 341 الط بق 

األ2�ضي مكتب 2قم 4 مراكش
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

132855

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تقر2 تأسيس شركة   2223 13 ين ير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 NL  : تسميته   بمختصر  االقتض ء، 

.NEW LIFE

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 2ية وبواب.

تجزئة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 

سيدي عش د 2قم 341 الط بق األ2�ضي 

مكتب 2قم 4 مراكش.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم.

 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9) :

بصفته  اله شمي  مراد  السيد 
 85 RUE  : شريك والك ئن عنوانه ب 
 DE LA REPUBLIQUE 38432

.MOIRANS FRANCE
احس ين  ايت  نجوى  السيدة 
ب  عنوانه   والك ئن  شريكة  بصفته  
 85 RUE DE LA REPUBLIQUE  :

.38432 MOIRANS FRANCE
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
الشرك ء  وصف ت  ومواطن   وصف ت 
إلزام  لهم  يحق  الذين  األغي 2  أو 

الشركة اتج ه الغير.
السيد مراد اله شمي.

السيدة نجوى ايت احس ين.
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت 2قم   2223 بت 2يخ ف تح فبراير 

.132855
276 P

 BE PARTNERS
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوا9 مقره  االجتم عي 10 ش 2ع 
الحرية ط بق 3 2قم 5 الدا2 الشيض ء
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

574405
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تقر2   2223 22 فبراير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ب ملميزات الت لية :
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BE  : تسميته   بمختصر  االقتض ء، 

.PARTNERS CONSULTING
تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
في  والدعم  االستش 2ات  خدم ت 
مع  واإلدا2ة  واالستراتيجية  التنظيم 
التد2يب  خدم ت  تقديم  الشرك ت. 
املتعلقة ب لغرض املؤس�ضي. توفير أي 
خدمة وس طة وتمثيل ب إلض فة إلى 
أي د2اس ت فنية أو فرصة أو سوق 
القط ع ت.  مختلف  في  جدوى  أو 
مص لح  أو  على حصص  االستحواذ 
بأي شكل من األشك ل في أي عمل أو 
شركة ذات غرض مش به أو ذي صلة.

األعم ل  جميع  أعم،  وبشكل 
وامل لية  والصن عية  التج 2ية  
املتعلقة  املنقولة  وغير  واملنقولة  
بشكل مش شر أو غير مش شر ب ألشي ء 
أ9  املحتمل  من  أو  أعاله،  املذكو2ة 

تعزز اإلنج ز والتطوير.
10 ش 2ع  عنوا9 املقر االجتم عي : 
الحرية ط بق 3 2قم 5 الدا2 الشيض ء.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 
د2هم.

 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 
د2هم.

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9) :

بصفته   الحد2ي  سميرة  السيدة 
22 زنقة   : شريكة والك ئن عنوانه  ب 
 4 ط بق  ب  د2ج  املخزومي  بكر  أبو 

شقة 10 الدا2 الشيض ء.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير.
بصفته   الحد2ي  سميرة  السيدة 
22 زنقة   : شريكة والك ئن عنوانه  ب 
 4 ط بق  ب  د2ج  املخزومي  بكر  أبو 

شقة 10 الدا2 الشيض ء.
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   2 بت 2يخ 

.574405
277 P

ORION ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
عنوا9 مقره  االجتم عي 167 ش 2ع 
عشد املومن إق مة اليم مة ط بق 1 

2قم 2 الدا2 الشيض ء
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

571885
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تقر2 تأسيس شركة   2223 12 ين ير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية :

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  االقتض ء، 

.ORION ADVISORY

تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخدم ت الفكرية.

 167  : االجتم عي  املقر  عنوا9 

اليم مة  إق مة  املومن  عشد  ش 2ع 

ط بق 1 2قم 2 الدا2 الشيض ء.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000  : الشركة  2أسم ل  مشلغ 

د2هم.

 100  : النقدية  الحصص  مشلغ 

د2هم.

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9) :

بصفته   بن ني  ع يدة  السيدة 

شريكة والك ئن عنوانه  ب : دي 2 الفتح 

4 شقة 343 ش 2ع  عم 2ة 315 ط بق 

ابراهيم الروداني الدا2 الشيض ء.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

أو األغي 2  وصف ت ومواطن الشرك ء 

الذين يحق لهم إلزام الشركة اتج ه 

الغير.

بصفته   بن ني  ع يدة  السيدة 

مسيرة والك ئن عنوانه  ب : دي 2 الفتح 

4 شقة 343 ش 2ع  عم 2ة 315 ط بق 

ابراهيم الروداني الدا2 الشيض ء.
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   13 بت 2يخ 

.571885

278 P

PRESTICLIME
SARL AU

2أسم له  : 100.000 د2هم

الشقة 1 عم 2ة 9 ش 2ع السالم حي 

الشيخ املفضل سال

RC : 18829

لشركة  الوحيد  شريك  قر2 

ين ير   31 بت 2يخ   »PRESTICLIME«

2223 م  يلي :

الحل املسشق للشركة ابتداء   -  1

من هذا الت 2يخ.
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بد2  محمد  السيد  تعيي9   -  2
بلعيد  بزنقة  الس كن  بنيعقوب 
السو�ضي عم 2ة 1 شقة 16 القشيش ت 

الرب ط. كمصفي للشركة.
تحديد عنوا9 سكن مصفي   -  3
الشركة الك ئن بزنقة بلعيد السو�ضي 
القشيش ت الرب ط.   16 شقة   1 عم 2ة 

كمقر لتصفية الشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
بسال بت 2يخ 8 م 22 2223 تحت 2قم 

.40694
279 P

شركة زين األمل
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
2أسم له  100.000 د2هم

السجل التج 2ي ب لدا2 الشيض ء 2قم 
148329 - التعريف الجش ئي 2قم 

1621548
مقره  االجتم عي الك ئن ب لدا2 

الشيض ء - 2قم 15، زنقة الك بت 9 
تيري ت - الفيليت

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الشيض ء  الدا2  في  املحر2  االستثن ئي 
بت 2يخ 18 ين ير 2022 من طرف الخشير 
الجلولي،  مو�ضى  السيد  القض ئي 
األمل«  »زين  في شركة  الشرك ء  قر2 
االجتم عي  مقره   الك ئن  ش.م.م، 
زنقة   ،15 2قم   - الشيض ء  ب لدا2 
واملقيدة  الفيليت،   - الك بت 9 تيري ت 
الشيض ء  ب لدا2  التج 2ي  ب لسجل 
2قم 148329، التداول بشأ9 النقط 
املد2جة في جدول أعم ل الجمع الع م 
االستثن ئي للشركة، املنعقد بن ء على 
الص د2   5754 األمر االستعج لي 2قم 
ب لدا2  التج 2ية  املحكمة  2ئيس  عن 
في   2021 نوفمبر   3 بت 2يخ  الشيض ء 
 2221/8121/4969 2قم  امللف 
مو�ضى  السيد  بتعيي9  والق �ضي 
أجل  من  قض ئي   وكيال  الجلولي، 
الدعوة لعقد الجمع الع م االستثن ئي 
والذي  ش.م.م،  »زين األمل«  لشركة 
الشرك ء  بي9  التداول  تم  من خالله 

فيم  يلي :

الحق  الشريك عشد  وف ة  مع ينة 

أوزين.

مع ينة وف ة الشريك جم ل أوزين.

مع ينة وف ة الشريك محمد أوزين.

االجتم عية  الحصص  توزيع 

اململوكة لكل شريك ه لك على خلفه 

وو2ثته.

لشركة  األس �ضي  الق نو9  تحيي9 

»زين األمل« ش.م.م.

أوزين،  سعيد  السيد  تعيي9 

2قم  الوطنية  للشط قة  الح مل 

للشركة،  جديدا  مسيرا   ،B39827

وملدة غير محدودة، بتوقيعه املنفرد، 

مه م  قشول  وإعالنه  تصريحه  مع 

التسيير.

األس �ضي  الق نو9  على  املص دقة 

الجديد للشركة.

بمصلحة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

فبراير   21 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 859225.
مقتطف من أجل اإلشه 2

280 P

 AIRBUS DEFENCE AND

SPACE MAROC
SARL AU

السجل التج 2ي ب لرب ط 151539

تغيير تسيير الشركة
 18 بت 2يخ  ملحضر  وفق    -  I

الوحيد  الشريك  قر2   ،2223 ين ير 

 AIRBUS DEFENCE AND« لشركة 

SPACE MAROC«، وهي شركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

11.298 د2هم، ويقع  وحيد 2أسم له  

مركز  الرب ط  في  االجتم عي  مقره  

بن  ش 2ع  زاوية  لألعم ل،  ميلينيوم 

محمد،  سيدي  األمير  وش 2ع  بركة 

مه م  إنه ء  السوي�ضي،   A21 املحل 

.Bernard KEMPF املسير السيد

السيد  اآل9  يديره   الشركة 

املسير  بصفته   Philippe DEVOS

الوحيد للشركة لفترة غير محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

ضشط املحكمة التج 2ية ب لرب ط في 7 

م 22 2223 تحت 2قم 133837.
املسير

281 P

 ATLANTIC BLUE BERRIES

MAROC
SARL

السجل التج 2ي ب لعرائش 4211

املوافقة على تعيي9 شريك جديد 
وتحديث النظ م األس �ضي للشركة

 26 بت 2يخ  ملحضر  وفق    -  I

شركة  شرك ء  قر2   ،2223 ين ير 

 ATLANTIC BLUE BERRIES«

شركة  وهي   ،»MAROC SARL

2أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقره   ويقع  د2هم،   500.000

 2352 العرائش،  في  االجتم عي 

الجديد  مغرب  السكني  التقسيم 

التج 2ي  السجل  في  واملسجلة 

للعرائش تحت الرقم 3863، م  يلي :

سهم،   1250 بيع  تسجيل 

د2هم لكل منه ،   100 بقيمة اسمية 

من الشركة   2022 نوفمبر   9 بت 2يخ 

 HORTIFRUT INVERSIONES

 ،I N T E R N A C I O N A L E S

 HORTIFRUT شركة  لص لح 

INTERNATIONAL LIMITED، وهي 

شركة مسجلة وفق  لقواني9 جمهو2ية 

االجتم عي  مقره   يقع  التي  إيرلندا، 

 Grand Canal الس د2  الط بق  في 

إيرلندا واملسجلة في  دبلن،   ،Square

سجل الشرك ت اإليرلندي تحت 2قم 

.701710

تحديث النظ م األس �ضي للشركة، 

والسيم  املقدمة وامل دة 7.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

ضشط املحكمة االبتدائية ب لعرائش 

في 6 م 22 2223 تحت 2قم 137.
املسير

282 P

 HORTIFRUT BERRIES

MAROC
SARL

السجل التج 2ي ب لعرائش 3863

املوافقة على تعيي9 شريك جديد 
وتحديث النظ م األس �ضي للشركة

 26 بت 2يخ  ملحضر  وفق    -  I

شركة  شرك ء  قر2   ،2223 ين ير 

 HORTIFRUT BERRIES MAROC«

وهي شركة ذات املسؤولية   ،»SARL

 2.000.000 2أسم له   املحدودة 

في  االجتم عي  مقره   ويقع  د2هم، 

السكني  التقسيم   2352 العرائش، 

مغرب الجديد واملسجلة في السجل 

التج 2ي للعرائش تحت الرقم 3863، 

م  يلي :

سهم،   9800 بيع  تسجيل 

د2هم لكل منه ،   100 بقيمة اسمية 

من الشركة   2022 نوفمبر   9 بت 2يخ 

 HORTIFRUT INVERSIONES

 ،I N T E R N A C I O N A L E S

 HORTIFRUT شركة  لص لح 

INTERNATIONAL LIMITED، وهي 

شركة مسجلة وفق  لقواني9 جمهو2ية 

االجتم عي  مقره   يقع  التي  إيرلندا، 

 Grand Canal الس د2  الط بق  في 

إيرلندا واملسجلة في  دبلن،   ،Square

سجل الشرك ت اإليرلندي تحت 2قم 

.701710

تحديث النظ م األس �ضي للشركة، 

والسيم  املقدمة وامل دة 7.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

ضشط املحكمة االبتدائية ب لعرائش 

في 6 م 22 2223 تحت 2قم 138.
املسير

283 P

BIOGRAPHY TRAVAUX
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 5 فبراير 2223، فإ9 النظ م األس �ضي 

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

النحو  على  خص ئصه   واحد  عضو 

الت لي :
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.BIOGRAPHY TRAVAUX : اسم

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات عضو واحد.

غرض الشركة : األشغ ل الع مة.
د2عة  زنقة   5  : الرئي�ضي  املكتب 

اق مة ف طمة شقة 5 أكدال الرب ط.

تكوينه   يوم  من  سنة   99  : املدة 

النه ئي.
تم تحديد 2أ2 امل ل   : 2أ2 امل ل 

د2هم وهي مقسمة   100.000 بمشلغ 

د2هم   100 بقيمة  سهم   1000 إلى 

للسهم.

السيد وليد العثم ني 1000 سهم 

تشكل 2أسم ل الشركة ب لك مل.

التسيير :

العثم ني،  وليد  السيد  تعيي9  تم 
الشط قة  2قم  الجنسية،  مغربي 

مدير للشركة   ،AB273219 الوطنية 

لفترة غير محددة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

التج 2ية ب لرب ط ومسجل في السجل 

بت 2يخ   166897 التج 2ي تحت 2قم 

7 م 22 2223.

284 P

COMPLEXE AL WIFAQ
تعديالت ق نونية

 COMPLEXE AL  : التسمية 

.WIFAQ

ذات  شركة    : الق نوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الوف ق  مدينة   : الرئي�ضي  املقر 
تجزئة F 2قم H9 العيو9.

الجمع  ملداوالت  طشق    : املوضوع 

 2223 م 22   6 بت 2يخ  ع دي  الغير 

قر2 املش 2كو9 م  يلي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

السيد  إلى  بوتزا2ت  مولود  السيد 

جم ل بوتزا2ت.

استق لة السيد مولود بوتزا2ت.

بوتزا2ت  جم ل  السيد  تعيي9 

كمسير وشريك وحيد للشركة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو9 

2قم  تحت   2223 م 22   8 بت 2يخ 

.4265/2223

285 P

 SOCIETE LARHRISSI MAJID

ET BOUAYYAD
SARL

كلم 5 طريق مكن 2 ملتقى طريق 

بنسودة ف 2

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

العمل  به   الج 2ي  للقواني9  وطشق  

واملنعقد بت 2يخ 13 ين ير 2223 شركة 

الغري�ضي مجيد وبوعي د ش.م.م.
 1.950.000  : الشركة  2أسم ل 
التج 2ي  ب لسجل  واملسجلة  د2هم، 

بف 2 تحت 2قم 15773.

طريق   5 كلم   : االجتم عي  املقر 

مكن 2 ملتقى طريق بنسودة ف 2.

قرا2 الشركة :

قر2ت الشركة تفويت الحصص 

من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 
1625 حصة لزوجته السيدة زينو9 

ع ئشة من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 

1896 حصة البنته السيدة الغري�ضي 

ن دية من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 

1896 حصة البنته السيدة العري�ضي 

لشنى من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 

1896 حصة البنته السيدة الغري�ضي 

أسم ء من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 

1896 حصة البنته السيدة الغري�ضي 

نزهة من أصل 13.222 حصة.

الغري�ضي  احمد  املرحوم  تفويت 

الغري�ضي  السيد  البنه  3791 حصة 

مصطفى من أصل 13.222 حصة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

تحت 2قم 2223/185.
286 P

ELEORA NETWORK
SARL AU

تعديالت ب لشركة
 ELEORA  : الشركة  اسم 

.NETWORK SARL AU
االجتم عي  النش ط  توسيع 
للشركة ليصشح موضوعه  االجتم عي 

هو :
إنت ج األفالم والخي ل.

استراتيجي ت  وتطوير  إنش ء 
االتص ل.

وك لة األنش ء.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  2قم 
االبتدائية بتم 2ة تحت 2قم 133292.
287 P

 DROGUERIE MOSSAYIR
IKHWANE

بمقت�ضى قرا2 الجمعية الع مة غير 
الع دية املنعقدة يوم 9 فبراير 2223 
 DROGUERIE MOSSAYIR« لشركة
IKHWANE« ومقره  االجتم عي دوا2 
الطيب  اوالد  الكواز  بوعشيد  اوالد 

ف 2.
1 - حل الشركة.

تعيي9 السيدا9 مسير سعيد   -  2
ومسير عثم 9 لتصفية الشركة.

في  التصفية  عنوا9  تحديد   -  3
دوا2 اوالد بوعشيد الكواز  اوالد الطيب 

ف 2.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  4
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
 17 بت 2يخ   2223/6271 2قم  تحت 

فبراير 2223.
288 P

MELIANI SOFT
الع مة  الجمعية  قرا2  بمقت�ضى 
21 نوفمبر  غير الع دية املنعقدة يوم 
 »MELIANI SOFT« لشركة   2223
 27 زنقة   15 ومقره  االجتم عي 2قم 
املرجة واد   1 الط بق األ2�ضي الشقة 

ف 2- ف 2.

1 - حل الشركة.
امللي ني محمد  السيد  تعيي9   -  2

لتصفية الشركة.
3 - تحديد عنوا9 التصفية في 2قم 
15 زنقة 27 الط بق األ2�ضي الشقة 1 

املرجة واد ف 2- ف 2.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  4
بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
بت 2يخ   5242/2222 2قم  تحت 

5 ديسمبر 2022.
289 P

حربول عشد الحق
مكتب املح سشة

16 ش 2ع الرب ط ت زة
اله تف : 2535281916

BAB YAALOU
شركة محدودة املسؤولية

2أسم له  االجتم عي : 200.000 د2هم
مقره  االجتم عي : تسفولة دوا2 
القشة غي تة الغربية واد امليل ت زة

املؤ2خ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
2022 قر2 شرك ء  29 ديسمبر  بت 2يخ 
شركة   »BAB YAALOU« شركة 

محدودة املسؤولية م  يلي :
املذكو2ة  الشركة  وحل  تصفية 

أعاله.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضشط  كت بة  لدى  الق نوني 
 7 يوم  بت زة  االبتدائية  للمحكمة 

م 22 2223 تحت 2قم 2223/79.
إمض ء : عشد الرحيم الفتوحي ومحمد الفتوحي

290 P

NGBS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
2اسم له  : 100.000 د2هم

املقر االجتم عي : مك تب عشد الجليل 
2قم 39 الط بق الخ مس زنقة لاللة 

ف طمة الزهراء ش 2ع عالل بن 
عشد هللا ملعب الخيل ف 2

2قم السجل التج 2ي : 70541
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
واملسجل   2223 ين ير   27 بت 2يخ 
تحت  2223 ين ير   28 بت 2يخ  بف 2 
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 ،NGBS لشركة  الوحيد  الشريك 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

 Maitre de pension حذف نش ط
ou chef d’institution على مستوى 

الضريشة املهنية والسجل التج 2ي.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط 

 3 بت 2يخ  بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة 

فبراير 2223 تحت 2قم 6234.

291 P

 SOCIETE LANATO CHASSE

TOURISTIQUE
SARL

الرأسم ل االجتم عي : 90.000 د2هم

املقر االجتم عي : ش 2ع ابن سين ، 

إق مة دين  2قم 16، الط بق الث لث 

جليز، مراكش

بمقت�ضى محضر الجمع الع م   -  I

ف تح  بت 2يخ  بمراكش  االستثن ئي 

م 22 2223، ص دقت شركة »لن طو 

على  ش.م.م  تو2يستيك«  ش ص 

التعديالت الت لية :

اجتم عية  حصة   362 بيع   -  1

ليكن  للواحدة  د2هم   889 بثمن 

د2هم من   322.242 الثمن االجم لي 

 ABDELLAH TOUIL السيد  طرف 

لف ئدة FOUAD LAHMIDI ديسلا.

2 - بيع 90 حصة اجتم عية بثمن 

الثمن  ليكن  للواحدة  د2هم   889

طرف  من  د2هم   80010 االجم لي 

لف ئدة   ABDELLAH TOUIL السيد 

.ASSMA ESSAYDI السيدة

الجديد  التوزيع  فإ9  وب لت لي 

على  أصشح  االجتم عية  للحصص 

النحو الت لي :

السيد   : اجتم عية  حصة   810

.FOUAD LAHMIDI

السيدة   : اجتم عية  حصة   90

.ASSMA ESSAYDI

 900 ليكن مجموع الحصص هو 

حصة اجتم عية.

تغيير تسيير الشركة : بعد استق لة 

من   ABDELLAH TOUIL السيد 

الع مة غير  الجمعية  الشركة.  إدا2ة 

 FOUAD الع دية تؤكد تعيي9 السيد

للشركة  وحيد  كمسير   LAHMIDI

فإ9  وب لت لي،  محدودة،  غير  لفترة 

تعطي  الع دية  غير  الع مة  الجمعية 

السيد  املش 2ك  للمدير  الذمة  إبراء 

فؤاد اللحميدي.

األس �ضي  الق نو9  في  التحديث 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الضشط للمحكمة التج 2ية بمراكش 

وسجل تحت   2223 م 22   8 بت 2يخ 

2قم 145763.

292 P

مكتب األست ذ بن سودة فؤاد

موثق

ش 2ع الجيش امللكي عم 2ة التجموعتي »2«

الط بق الث ني، ف 2

اله تف : 25.35.64.33.75

SOCIETE HOTEL RAHA

SARL

 13 و   4 بت 2يخ  توثيقي  بمقت�ضى 

 SOCIETE لشركة   2223 فبراير 

ذات  شركة   HOTEL RAHA

2أسم له   املحدودة،  املسؤولية 

االجتم عي  مقره   د2هم   260.000

الفرن�ضي،  الطيرا9  زنقة   17 بف 2 

تقر2 م  يلي :

ابن  السيد  الشرك ء  أحد  وف ة 

سودة عشد هللا.

فسخ الشركة الس بق ذكره .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بف 2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

2قم  تحت   2223 م 22   2 بت 2يخ 

.2223/6492
بمث بة مقتطف

293 P

 LY PIZZA
SARL AU

 2أسم له : 10.000.00 د2هم
املقر اإلجتم عى : 13 ش 2ع ابن سين  

محل 2قم 3 أكدال الرب ط
ب لرب ط،  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شرك ء  قر2   2223 ين ير   2 بت 2يخ 
ذات  شركة  بيتزا  ي  ل.  شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد م  يلي :
1-- تغيير تسمية الشركة من ل. ي 

بيتزا لتصشح أ2الندو بيوتي.
ليصشح  الشركة  نش ط  تغيير   2-

ص لو9 للحالقة والتجميل.
تعديل الق نو9 األس �ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 133949 

في 9 م 22 2223.
294 P

ORA GROUPE INT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الواحد 
2أسم له   : 522,222,22 د2هم 

املقر اإلجتم عي: الط بق الخ مس 
املشنى 7 و8 : مشنى مك تب محج 

الري ض حي الري ض، الرب ط
في  مؤ2خ  عرفى  عقد  بمقت�ضى 
قد   2223 ين ير   25 بت 2يخ  الرب ط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك واحد.
الهدف اإلجتم عي: تهدف الشركة 

إلى :
وعروض  طلش ت  بي9  املق 2بة 
العمل بدو9 أ9 يكو9 الوسيط طرف  

في عقد العمل املنعقد.
املتعلقة  الخدم ت  جميع  تقديم 
ب لشحث عن العمل أو التي تهدف إلى 
عن  للش حثي9  املنهي  اإلدم ج  تعزيز 

العمل.
وضعهم  بهدف  إجراء  توظيف 
مؤقت  تحت تصرف طرف ث لث يسمى 
تحديد  يتولى  والذي  املستخدم، 

مه مهم ومراقشة أعم لهم.

 500.000.00  : الشركة  2أسم ل 

حصة من   5000 إلى  د2هم مقسمة 

الواحدة  للحصة  د2هم   100 فئة 

موزعة إجم لي  على السيدة ف طمة 

الجش 2ي.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

في  التسجيل  ت 2يخ  من  أي  النه ئي 

السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى التي تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

 7 املشنى  الط بق الخ مس،   : املقر 

حي  الري ض،  مک تب محج  مشنى  و8 

الري ض ، الرب ط.

املسيرة : السيدة ف طمة الجش 2ي.

 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

166927

295 P

 UNITED INSTITUTE OF

 KINGTON MORROCO

PRIVATE
2أسم له  : 50.000.00 د2هم

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

املقر اإلجتم عي: الط بق الخ مس 

املشنى 7 و8 مشنى مك تب محج 

الري ض، حي الري ض الرب ط

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد   2223 ين ير   20 بت 2يخ  الرب ط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك واحد.

الهدف اإلجتم عي: تهدف الشركة 

إلى :

جميع أنشطة هندسة التكوين.

الع لي  التعليم  أنشطة  جميع 

والشك لو2ي  غير العلي .

املنهي  التكوين  أنشطة  جميع 

املوجهة  الوس ئل  وبكل  أنواعه  بكل 

للع مة.

املنهي،  التد2يب  أنشطة  جميع 

جميع أنشطة التعليم التقني.
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التد2يب  التدقيق  اإلستش 2ة، 

بعد   عن  واملعلوم ت  التكوين  تسيير 

وتوفير آلي ت التعليم االلكتروني.

جميع  وتوزیع  تصدير  استيراد،   

ب ألنشطة  املتعلقة  واملواد  املنتج ت 

املذكو2ة أعاله.

جميع العملي ت امل لية التج 2ية، 

أو الصن عية والحصول على املص لح 

بأي وسيلة وبأي شكل من األشك ل، 

في أي شرك ت أو مؤسس ت ق ئمة أو 

املحتمل  من  والتـي  إنش ؤه   سيتم 

تنمية  صن عته   أو  تج 2ته   تعزز  أ9 

الشركة.

العملي ت  جميع  ع م،  وبشكل 

الصن عية التج 2ية، امل لية أو املنقولة 

املرتشطة بشكل مش شر أو غير مش شر، 

اإلجتم عي  ب لهدف  جزئي ،  أو  كلي  

للشركة ، مش بهة أو مرتشطة.
 50.000.00  : الشركة  2أسم ل 

د2هم مقسمة الى 500 حصة من فئة 

د2هم للحصة الواحدة موزعة    100

إجم لي  على السيد عدن 9 طويل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

ت 2يخ  من  أي  النه ئي  التأسيس 

التسجيل في السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير إلى   : الـسنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى التي تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

املشنى   ، الخ مس  الط بق   : املقر 

محج  املك تب  مركز  مشنى   ، و8   7

الري ض، الرب ط.

املسير :  السيد عدن 9 الطويل.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166937

296 P

SOCIETE SC CALL
SARL

شركة محدودة  املسؤولية

الرأسم ل اإلجتم عي : 100.000 

د2هم

املقر اإلجتم عي : 56 زنقة ابن 

خلدو9 إق مة حكيم شقة 2قم 18 

الط بق الخ مس مكن 2

في  املؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسست  بمكن 2   2223 فبراير   28

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاته  ك آلتي :

 SOCIETE SC CALL التسمية: 

. SARL

الرأسم ل : 100.000 د2هم.

الشرك ء :

الح مل  شع ل  سعيد  السيد 

2قم   الوطنية  التعريف  لشط قة 

.SA12378

الح مل  شع ل  سمير  السيد 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.S474812
ابن  زنقة   56 االجتم عي:  املقر 

 18 2قم  إق مة حكيم شقة  خلدو9 

الط بق الخ مس مكن 2.

الهدف اإلجتم عي: مركز اإلتص ل.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

تبتدئ من ت 2يخ التسجيل في السجل 

التج 2ي.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد سعيد شع ل الح مل لشط قة 

 SA12378 2قم  الوطنية  التعريف 

للشركة ملدة خمس سنوات  كمسير 

ق بلة للتجديد بمحض إ2ادته.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

 7 ب ملحكمة التج 2ية بمكن 2 بت 2يخ 

م 22 2223 تحت 2قم 1056.
2قم السجل التج 2ي 58495 .

297 P

HIZAM CARS
SARL AU 

شركة ذات املحدودة املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

مقره  اإلجتم عي: حي الوحدة 2قم 

1092 و2زازات
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

12323

في  مؤ2خ  عرفى  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد الق نو9   2223 فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
وحيد.  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 HIZAM CARS الشركة:  تسمية 

.SARL AU
غرض الشركة بإيج ز :

كراء السي 2ات بدو9 س بق.
حي   : اإلجتم عي  املقر  عنوا9 

الوحدة 2قم 1092 و2زازات.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مشلغ 2أسم ل الشركة: 

د2هم مقسم ك لت لي:
 1000 السيد لطف هللا لعويزي: 

حصة.
 املجموع:  1000 حصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ملسيرة الشركة.

السيدة بلهوا2ي م جدة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
06 م 22  اإلبتدائية بو2زازات بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 97.
298 P

AHM Insights
55 ، عم 2ة شكير ش 2ع محمد الخ مس الط بق 

الث لث مكتب 2قم 6 تم 2ة

- الف كس: 25.37.41.33.13

 SOCIETE DOT ASSETS
SARL

تأسیس شرکه ذات املسؤولية 
املحدودة

حر2  عرفي  عقد  بمقت�ضى   : أوال 
تم   2223 فبراير   23 بت 2يخ  ب لرب ط 
ذات  لشركة  األس �ضي  النظ م  وضع 
وذات املميزات  املسؤولية املحدودة، 

املشينة فيم  يلي :
.DOT ASSETS SARL : التسمية

ذات  شركة  الشركة:  شكل 
املسؤولية املحدودة.

الغ ية بإيج ز: الغ ية من الشركة، 
سواء في املغرب أو خ 2جه :

املش ني  أنواع  جميع  اقتن ء 
والعق 2ات.

إيج 2 مفروش غير مفروش وإدا2ة 
جميع العق 2ات واملنقوالت.

بك فة  العق 2ات  وتنظيم  إدا2ة 

أشك له  وخ صة اإليج 2ات املفروشة 

وغير املفروشة.

واملعدات  األث ث  إقتن ء 

والتجهيزات املعدة لتجهيز العق 2.

املع مالت  جميع  ع م  بشكل 

املنقولة  وغير  واملنقولة  التج 2ية 

وامل لية وغيره  املتعلقة بشكل مش شر 

املحددة  ب ألهداف  مش شر  غير  أو 

أعاله، أو التي يحتمل أ9 تعزز تطوير 

نش ط الشركة.

بإق مة  الشركة  مقر  أقيم  املقر: 

 2 أحمد  أوالد   16 عم 2ة  الفجر2 

الدا2الشيض ء.  النواصر  دا2بوعزة 

سنة   99 في  مدته   حددت  املدة: 

اعتش 2ا من ت 2يخ تأسيسه  النه ئي.

مشلغ 2أسم ل الشركة تم تحديد 
 10.000 مشلغ  في  الشركة  2أسم ل 

د2هم، مقسم ك لت لي :

حصة   700 د2ويش  عمر  السيد 

بقيمة 100 د2هم للحصة.

حصة   32 طهير  ع ئشة  السيدة 

بقيمة 100 د2هم للحصة.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدا2ة: 

محدودة  غير  ملدة  ق نونيي9  مسيرين 

وهم :

والسيدة  د2ويش  عمر  السيد 

ع ئشة طهير.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :

 72 الق طن  د2ويش  عمر  السيد 
میدو9   92190 ش 2ع جو9 جو22 

فرنس  .

الق طنة  طهير  ع ئشة  السيدة 

 52 ب عم 2ة   56GH بتجزئة األزهر 

الشقة 08 ولفة الدا2الشيض ء.

ين ير  ف تح  الحس بية:  السنة 

ديسمبر من كل سنة.   31 وينتهي في 

الق نونية  اإلعتم دات  بعد   : األ2ب ح 

والشرعية يخصص الرصيد للشرك ء 

حسب قرا2ات الجمع الع م ب ستثن ء 

نقله  الجمع  يقر2 هذا  الذي  املقدا2 

لتأسيس  اعتم ده  أو  جديد  من 

احتي ط ت ق نونية أو غير ع دية.
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على  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

م 22   08 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء، 

2223 تحت 2قم 9427

299 P

OMARK INVEST

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد

يقد2 2أسم له : ب 5.000.000 د2هم 

املقر اإلجتم عي: الرقم 168 تجزئة 

أ2ض الخير املحل ب لط بق السفلي 

عي9 الشق الدا2الشيض ء

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 3 ومسجل بت 2يخ:  ف تح م 222322 

م 222322، قر2 الشريك الوحيد في 

الشركة م يلي:

الزي دة في 2أسم ل الشركة الذي 

د2هم   5.000.000 في  محددا  ك 9 

وذلك  د2هم   12.500.000 ليصشح 

إجتم عية  حصة   75.000 بخلق 

100 د2هم للحصة،  جديدة من فئة 

تكتتب وتحر2 كم  يلي :

واملستحقة  الس ئلة  الدائن ت 

قد2ه   التي  الشركة  على  للشريك 

7.500.000 د2هم.

الجديد  التقسيم  ويصشح 

لرأسم ل الشركة كم  يلي:

اهنص  عمر  السيد 

12.522.222,22 د2هم.

د2هم. املجموع:12.522.222,22 

الق نوني بكت بة الضشط  تم اإليداع 

ب لدا2الشيض ء  التج 2ية  ب ملحكمة 

2قم  تحت   2223 م 22   9 بت 2يخ 

RC N°:546721 82237

300 P

HOUSE OF CARPET’S
SARL AU 

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشريكة وحيدة

يقد2 2أسم له : ب 100.000.00 

د2هم

املقر اإلجتم عي: تق طع ش 2ع ضي ء 

الرحم 9 و2وك د الرب ط، املركز 

التج 2ي 2ي ض سكوا2 املحل 2قم 

2.10 الرب ط 

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 27 بت 2يخ  ومسجل   2223 فبراير   8

فبراير 2223 ب لرب ط قر2ت الشريكة 

الوحيدة للشركة م يلي:

إجتم عية  حصة   1000 تفويت 

من  للحصة  د2هم   100 فئة  من 

يوسف  للسيد  عواد  زهو2  السيدة 

العلوي االسم عيلي.

يوسف  السيد  يصشح  وب لت لي 

العلوي االسم عيلي، الح مل لشط قة 

 A712355 2قم  الوطنية  التعريف 

الشريك الوحيد في الشركة، ويصشح 

الشركة  لرأسم ل  الجديد  التقسيم 

كم  يلي :

السيد يوسف العلوي االسم عيلى 

100.000.00 د2هم.

املجموع :100.000.00 د2هم.

عواد  زهو2  السيدة  إستق لة 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 

من مهمته  كمسيرة   ،A633135 2قم 

وحيدة للشركة، مع اإلبراء.

العلوي  يوسف  السيد  تعيي9 

لشط قة  الح مل  االسم عيلي، 

 A712355 2قم  الوطنية  التعريف 

غير  ملدة  للشركة،  وحيد  كمسير 

محدودة.

بكت بة الضشط  اإليداع الق نوني: 

بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة 

 133756 2قم  تحت  2م 222322 

السجل التج 2ي 2قم 137689.

301 P

شركة بيالمي أوطو 
ش.م.م ش و

الع م  الجمع  ملحضر  تشع  

 2223 فبراير   22 بت 2يخ  اإلستثن ئي 

ش.م.م.ش.و  أطو  بيالمي  لشركة 
2أسم له  122,222.22 د2هم  الك ئنة 

أبواب سال   171 عم 2ة   7 بسال 2قم 

تقر2 م يلي :

الحصص  جميع  -تفويت   1

1000 حصة من السيد  اإلجتم عية 

إلى السيد احممض  بن المي9 سمير 

أمي9.

-2 استق لة السيد بن المي9 سمير 

من جميع الضرائب  وتسلمه اإلبراء 

من السيد احممض أمي9.

3. تعهد املشتري السيد احممض 

أمي9 بم  هو مشي9 في املحضر .

 تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة.

تم اإليداع ب ملحكمة اإلبتدائية لسال 

م 22   2 بت 2يخ   40664 2قم  تحت 

.2223

302 P

MADE IN T
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

 2أسم له : 122,222,22 د2هم

 املقر اإلجتم عي : س حة النخيل، 

382 ش 2ع ابراهيم الروداني الط بق 

السفلي للعم 2ة U3 محل 07 

الدا2الشيض ء

RC N: 562131/ الدا2 الشيض ء

بت 2يخ  عرفى  عقد  بمقت�ضى 

قر2  ب لشيض ء،  ديسمبر2022   16

 MADE للشركة  الواحد  الشريك 

املسؤولية  محدودة  شركة   IN T

2أسم له   الواحد  الشريك  ذات 

122,222.22 د2هم مقره  اإلجتم عي 

ابراهيم  ش 2ع   382 النخيل  س حة 

 U3 الروداني الط بق السفلي للعم 2ة

محل 07 الدا2الشيض ء الث لي :

 MADE االنحالل املسشق للشركة

.IN T

مصفي   برادة  نبيل  السيد  تعي9 

للشركة.

س حة   : التصفية  مقر  تحديد 

النخيل 382 ش 2ع ابراهيم الروداني 

الط بق السفلي للعم 2ة U3 محل 07 

الدا2الشيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بت 2يخ   862159 تحت 2قم  ب لشيض ء 

9 م 22 2223.

303 P

 ORBIS AUTOMOTIVE

TANGER SA
شركة محدودة

2أسم ل الشركة: 4.322,222,22 

د2هم

 املقر اإلجتم عي: طريق الرب ط الحي 

الحسني ش 2ع الجيش امللكي، طنجة

السجل التج 2ي: 85869

 ORBIS  قر2 املس همي9 في شركة

  AUTOMOTIVE TANGER SA

املنعقدـ  الع دي  الع م  الجمع  خالل 

بت 2يخ 06 فبراير 2223.

أو2بيس  شركة  استق لة  تأكيد 

ممثله   طريق  عن  أوطوموتيف 

الق نوني السيد عدن 9 ابن جلو9 من 

مجلس اإلدا2ة.

اله دي  محمد  السيد  وتعيي9 

اشم عو عضو جديد بمجلس اإلدا2ة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

الرقم  تحت   2223 م 22   6 يومه 

3362

304 P

 IFOULKI NETTOYAGE ET

 JARDINAGE
ش. م.م الشريك الوحيد

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�ضي 

تكوين  تم   2223 ين ير   26 بت 2يخ 

قواني9 شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد مميزاته  ك لت لي:
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 IFOULKI شركة  التسمية: 

ش   NETTOYAGE ET JARDINAGE

م. م الشريك الوحيد.

موضوع الشركة:
 جميع أشغ ل النظ فة.

تج 2ة .
أشغ ل مختلفة.

9 الط بق  مقر الشركة: شقة 2قم 
الحسن  ش 2ع  أبدا2ي  زنقة  الث ني 

الث ني الرب ط .
2أسم ل  حدد  الشركة:  2أسم ل 
د2هم   100.000.00 في  الشركة 
مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

د2هم للحصة الواحدة.
 1000 املود9  خديجة  السيدة  

حصة.
السيدة خديجة املود9   : التسيير 
هي املسيرة الوحيدة ملدة غير محدودة 
 IFOULKI NETTOYAGE شركة  في 
للشريك  ش.م.م   ET JARDINAGE

الوحيد.
السنة اإلجتم عية: من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة..
من   %  5 خمسة  تقطع  األ2ب ح 
اإلدخ 2  لتكوين  الص فية  األ2ب ح 
الق نوني ويتوزع الرصيد  اإلحتي طي 

حسب قرا2 الجمع الع م السنوي .
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم السجل 

166745 بت 2يخ 23 فبراير 2223.
305 P

 FADEL HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له : 222,22 1000 د2هم

 زاوية 25 ش 2ع موالي 2شيد و1 
مكر2 زنقة أوالد بوزيد الدا2 الشيض ء

2فع و تخفيض 2أسم ل الشركة
 09 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قر2ت الجمعية الع مة   2223 ين ير 

املدعوة  عقدته   التي  الع دية  الغير 

  FADEL HOLDING الشركة  املدعوة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
د2هم مقره    100.000.00 2أسم له  
 25 زاوية  ب لدا2الشيض ء،  اإلجتم عي 

زنقة  مكر2  و1  2شيد  موالي  ش 2ع 

أوالد بوزيد م  يلي :

الذي  الشركة  2أسم ل  2فع   1-

يشلغ ح لي  100.000.00 د2هم مجزأة 

 122,22 فئة  من  حصة   1000 إلى 

بمشلغ قد2ه  د2هم للحصة الواحدة، 

إلى  ليصل  د2هم   6.052.000.00

7052000.00 د2هم بإصدا2 60520 

د2هم للحصة   122,22 حصة بقيمة 

الواحدة مسلمة ب ملج 9 للمس همي9 

وذلك مق صة مع ديو9 الشركة.

بمشلغ  امل ل  2أ2  تخفيض   -2

وذلك  د2هم   6252222,22 قد2ه 

املتراكمة،  الخس ئر  ب متص ص 

إلى  د2هم   705200000 من  لينتقل 

100.000.00 د2هم.

من  و7   6 للفصول  تغيير   3-

الق نو9 األس �ضي للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

فبراير    27 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء 

2223  تحت 2قم 860472.

للنسخ والنشر

306 P

LEGENDS LEAGUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 برأسم ل قد2ه : 100000 د2هم

املقر اإلجتم عي  :32 شقة 8 زنقة 

موالي أحمد لوكيلي

السجل التج 2ي: 166823

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

شركة تحمل الخص ئص الت لية:

.LEGENDS LEAGUE: التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتم عي:

-اإلستش 2ات اإلدا2ية.

 - بيع املعدات واللوازم الري ضية.

- التج 2ة.

2أسم ل الشركة: 100000 د2هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي. 

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

التسجيل  ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى 

ب لسجل التج 2ي.

8 زنقة  املقر اإلجتم عي  :32 شقة 

موالي أحمد لوكيلي.

التسيير: السيد محمد شيغو ملدة 

غير محدودة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

م 22   6 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 133829.
عن النسخة والنص

307 P

 SEGAF ETUDES ET

INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسم ل قد2ه  : 100.000 د2هم 

املقر اإلجتم عي : الط بق السفلي 

تجزئة اإلتص الت 2قم 8 تم 2ة

السجل التج 2ي : 138565

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

الت لية:  الخص ئص  تحمل  شركة 

 SEGAF ETUDES ET: التسمية 

. INGENIERIE

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتم عي :

التحقيق  الد2اس ت  -مكتب 

والشحث.

 - الد2اس ت الهندسة الـمدنية.

2أسم ل الشركة : 100000 د2هم.

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

التسجيل  ت 2يخ  من  تبتدئ  األولى 

ب لسجل التج 2ي.

السفلي  الط بق  اإلجتم عي:  املقر 

تم 2ة.  08 2قم  اإلتص الت  تجزئة 

التسيير: السيد ي سي9 خ ن  ملدة غير 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   7 بت 2يخ  بتم 2ة  اإلبتدائية 

2223 تحت 2قم 10095.
عن النسخة والنص

308 P

إئتم نية أسف 2 كونس ي
شقة 2قم 4 جن 9 النهضة 1 الرب ط

اله تف : 2537.72.97.62
اله تف النق ل : 2662.74.43.37

CH MARKETING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.
 CH اإلجتم عي:  اللقب 

.MARKETING SARL AU
الشرك ء :

ب.و.ط  شراف  ح تم  -السيد 
G719731 500 سهم.

املسير :  السيد ح تم شراف.
2أ2 امل ل : 222,22 50 د2هم .

النش ط:
- مستش 2 في التسويق.

التج 2ة اإللكترونية.
الشقة   32 عم 2ة 2قم   : العنوا9 
الوكيلي.  أحمد  موالي  زنقة   8 2قم 

حس 9 الرب ط.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 222322   9 الرب ط يوم  التج 2ية 
تحت 2قم 133948 السجل التج 2ي 

.166953
309 P

 SOCIETE AFRICAINE DES
SERVICES DE LA SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد، 

2أسم له : 222,22 000 1د2هم
 املقر الرئي�ضي : ش 2ع عالل الف �ضي 
مدينة العرف 9 حي الري ض الرب ط
2قم السجل التج 2ي : 146349

الع م  الجمع  بمقت�ضى  أوال: 
ين ير   24 بت 2يخ  املنعقد  اإلستثن ئي 

2223 تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
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2أسم ل  من  أ2ب ع  ثالث  تحرير 

د2هم   752,222 مشلغ  أي  الشركة 

الشركة.  2أسم ل  من  محر2ة  الغير 

وبذلك أصشح 2أ2 م ل الشركة الذي 

د2هم،   1.222,222 هو مليو9 د2هم 

مكتتب ومحر2 ب لك مل.

الق نو9  تحيي9  تم  لذلك  وتشع  

األس �ضي للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  ث ني : 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

تحت   2223 م 22   6 ب لرب ط بت 2يخ 

عدد 133849 .
مقتطف من أجل االشه 2

310 P

 STE.AFRICAINE DES

 SERVICES DE LA SANTE

 TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدوية 

2أسم له  : 100.000.00 د2هم

املقر الرئيس: ش 2ع عالل الف �ضي 

مدينة العرف 9 حي الري ض

السجل التج 2ي 2قم 2485

الع م  الجمع  بمقت�ضى  أوال: 

ين ير   24 بت 2يخ  املنعقد  اإلستثن ئي 

2223 تم اتخ ذ القرا2ات الت لية :

2أسم ل  من  أ2ب ع  ثالث  تـحرير 

الشركة أي مشلغ سشع مئة وخمسو9 

من  محر2ة  الغير  د2هم)   752,222(

2أسم ل الشركة وبذلك أصشح 2أ2 

 1,222,222( م ل الشركة الذي هو 

د2هم ، مكتتب ومحر2 ب لك مل.

الق نو9  تحيي9  تم  لذلك  وتشع  

األس �ضي للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

تحت   2223 م 22   6 ب لرب ط بت 2يخ 

عدد 133851.
مقتطف من أجل االشه 2

311 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 BADER MY CAR
تأسيس شركة ذ.م.م.

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.

 BADER MY اإلجتم عي:  اللقب 

.CAR SARL

الشرك ء واملس همو9 :

بد2 ملوكي ب.و.ط  السيد موالي 

A799798  500 سهم.

ملوكي,  هش م  موالي  السيد 

ب.و.ط A799798  500 سهم.

املسير : السيد موالي بد2 ملوكي.
د2هم   122.222,22 امل ل:  2أ2 

د2هم.

النش ط:

تنظيف السي 2ات.

غي 2  قطع  أو  إكسسوا2ات  بيع 

للسي 2ات.

بيع وشراء السي 2ات املستعملة.

املدة : 99 سنة.
 5 أمل  حي   1232 2قم  العنوا9: 

املسيرة الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإلبداع  تم 

التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ9 م 222322 

تحت 2قم السجل التج 2ي 166971.

للشي 9

312 P

FIDUCIAIRE TZ MISSION ET CONSEIL

 MELINIUM MULTI

SERVICES
تأسيس شركة ذ.م.م.ش. و

بمقت�ضى عرفي تم تأسيس شركة 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ش.ذ.م.م.و.

 MELINIUM  : اإلجتم عي  اللقب 

.MULTI SERVICES SARLAU

الشريك واملس هم :

ط  ب.و  بغدود،  اد2يس  السيد 

31842  100 سهم.

اد2يس  السيد   : الوحيد  املسير 

بغدود.

د2هم   12.222,22 امل ل:  2أ2 

د2هم.

النش ط:

-األشغ ل والصي نة الكهرب ئية.

 - الترصيص.

األشغ ل مختلفة.

املدة : 99 سنة.

 2 بيتي   91 عم 2ة   6 ج   : العنوا9 

سال الجديدة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع 

االبتدائية بسال بت 2يخ21 فبراير2008 

تحت 2قم السجل التج 2ي 11173
للشي 9

313 P

 STE AGRI SAFSAFAT
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي قر2ت شركة  

 ،AGRI SAFSAFAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

2أسم ل  ذات  ش.م.م.  وحيد،  مسير 

100.000 د2هم م  يلي :

الشركة  2اسم ل  في  الزي دة 

ليصل بذلك  د2هم،   52.000 بنسشة 

2اسم له  الى مشلغ 152.000 د2هم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

2قم  تحت  ب لرب ط،  التج 2ية 

133932 بت 2يخ 8 م 22 2223.
للشي 9

314 P

STE IMJAD EVENT
SARL AU

تأسيس شركة
ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

8 م 22 2223، تمت صي غة  بت 2يخ 

التأسي�ضي لشركة محدودة  الق نو9 

له   وحيد،  بشريك  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :

.STE IMJAD EVENT : التسمية

الهدف : االعالم واالعال9 والتج 2ة.

ابن  ش 2ع   59  : االجتم عي  املقر 

سين  شقة 2قم 11 أكدال الرب ط.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الراسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 
في مشلغ 100.000 د2هم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا2ة  
السيدة مريم الك 2ي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
غ ية 31 ديسمبر.

وتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 
الشركة ب لسجل التج 2ي للمحكمة 
م 22   8 بت 2يخ  ب لرب ط،  التج 2ية 

2223،  تحت 2قم 133922.
315 P

 SERVICAM
S.A

RC N° : 61335
املنعقد  االدا2ي  املجلس  قر2 
والجمع الع م   ،2223 ين ير   21 يوم 
ين ير   23 يوم  املنعقد  االستثن ئي 

2223 م  يلي :
الشركة  2أسم ل  في  الزي دة 
من  لرفعه  د2هم   3.222.222 بمشلغ 
 12.000.000 الى  د2هم   9.000.000
د2هم وذلك بإنش ء 3222 حصة من 

فئة 1000 د2هم للواحدة.
الق نو9  تعديل  على  املص دقة 

األس �ضي للشركة.
: سلم من طرف  اإليداع الق نوني 
 20 املحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 

.D133427 فبراير 2223، تحت 2قم
316 P

 STE  FISTAR

SARL AU

CAPITAL : 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : IM ATLAS B, APPT N°7 ,

RUE HOUCINE BEN ALI VN MEKNES

 STE MEKNES
 D'EMBALLAGE

SARL AU
2أسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : أيت امحند أيت 
بوبيدم 9 سوق الكو2 عي9 ت وجدات

الع مة  الجمعية  بمقت�ضى 
املنعقدة بت 2يخ 6 م 22 2223، بمقر 
بوبيدم 9  أيت  امحند  أيت  الشركة 
تم  ت وجدات،  عي9  الكو2  سوق 

االتف ق على م  يلي :
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قرا2 االنحالل للشركة بسبب عدم 

تحقيق الهدف االجتم عي.

من  والك مل  الت م  اإلبراء  منح 

اجراءات التسيير للسيد خ لد تزغيت 

ومقر التصفية هو  وتعيينه مصفي ، 

طريق   2 تجزئة لوب بة   18 فيال 2قم 

الح ج قدو2 مكن 2.

2ئيس  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

بت 2يخ   ،1844 2قم  تحت  بمكن 2، 

وسجل تج 2ي 2قم   ،2223 م 22   9

.56487
مقتطف للنشر

317 P

STE GETRANAS
SARL AU

تأسيس شركة

العقد العرفي املسجل  بمقت�ضى  

إنش ء  تم   ،2223 فبراير   16 بت 2يخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الخص ئص  تحمل  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE GETRANAS  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتم عي : مق ول األعم ل 

مختلفة أو إنش ءات.

وصي نته   الحدائق  ز2اعة  مق ول 

مق ول مواد الشن ء.
د2هم   50.000  : 2اسم ل الشركة 

إجتم عية  حصة   500 الى  مقسم 

100 د2هم للحصة الواحدة  من فئة 

بملكية شريك وحيد :

السيد أنس حد�ضي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

 4 2قم  شقة   : االجتم عي  املقر 

الط بق االول اق مة ق د2 مر2 الخير 

تم 2ة.

التسيير : السيد أنس حد�ضي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 ،10086 اإلبتدائية بتم 2ة تحت 2قم 

بت 2يخ 6 م 22 2223.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 
ب ملحكمة اإلبتدائية بتم 2ة 138551، 

بت 2يخ 6 م 22 2223.
318 P

 STE  AL AMAL
INNOVATION
RC N° : 145885

الغير  الع م  الجمع  بمقت�ضى 
الع دي قر2 شرك ء الشركة املحدودة 

املسؤولية م  يلي :
بيع السيد بيج  هش م 500 حصة 

إجتم عية الى السيد عليداني خ لد.
من  هش م  بيج   السيد  إستق لة 

منصشه كمسير للشركة.
خ لد  عيداني  ب لسيد  االحتف ظ 

كمسير للشركة.
تغيير الشكل الق نوني من شركة 
شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   23 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ية 

2223، تحت 2قم 122425.
319 P

 STE NEGOVI
SARL AU

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
االستثن ئي بت 2يخ 20 ديسمبر 2223، 
تم االتف ق على الحل املسشق للشركة 

وتصفيته .
تم تعيي9 السيدة إيم 9 الش فيق 
2قم  التعريف  للشط قة  الح ملة 
مغربية،  جنسية   ،AB725283

مصفية للشركة.
ش 2ع   15 مقر التصفية حدد ب 
االبط ل عم 2ة 2قم 4 اكدال الرب ط.

ب لسجل  املحضر  الوضع  تم 
م 22   2 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ي 

2223، تحت 2قم 133747.
سجل التج 2ي 2قم 119161.

320 P

 STE GLOBAL EXPERT
TRADING

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

2اسم له  : 60.000 د2هم
مقره  االجتم عي : 15 ش 2ع االبط ل 

الشقة 2قم 4 أكدال الرب ط
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ،2223 فبراير   13 االستثن ئي بت 2يخ 
تم االتف ق على النحو املسشق للشركة 

وتصفيته .
ييي  دانييل  السيد  تعيي9  تم 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
2قم BK14747M،  جنسية أمريكية، 

مصفي للشركة.
ش 2ع   15 مقر التصفية حدد ب 
االبط ل عم 2ة 2قم 4 اكدال الرب ط.

ب لسجل  املحضر  الوضع  تم 
م 22   2 بت 2يخ  ب لرب ط  التج 2ي 

2223، تحت 2قم 133767.
سجل التج 2ي 2قم 153391.

321 P

 STE BINAE MAB
 SARL

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 28 فبراير 2223، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :
 STE BINAE MAB  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
التطوير   : االجتم عي  الهدف 

العق 2ي.
2أسم ل : 100.000 د2هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى من ت 2يخ التسجيل.
ابن  ش 2ع   59  : االجتم عي  املقر 

سين ، شقة 2قم 11 أكدال الرب ط.

التسيير : السيد املنديلي مصطفى.

2قم التسجيل التج 2ي : 166993.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسجل التج 2ي  التج 2ية ب لرب ط  

تحت 2قم 1339992.
322 P

STE SOGEFICOM

STE GLOBAL WAY
SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

بت 2يخ   بف 2  شركة  تأسيس  تم 
الخص ئص  ذات   ،2223 فبراير   27

الت لية:
GLOBAL WAY-SARL- :التسمية

.AU
اق مة   45 محل  املقر اإلجتم عي:  
نو2ة ش 2ع ابن الخطيب طريق عي9 

الشقف ف 2.
بيع  املالبس،  صن عة  الهدف:   

لوازم املك تب واالستراد و التصدير.
املدة:  99 سنة.

2أسم ل: 100.000 د2هم، مقسمة 
إلى 1000 حصة من فئة م ئة د2هم.

السيد امخ ظ  الشريك الوحيد:  
  100.000 ب  حصة   1000 احمد  

د2هم.    
التسيير واإلمض ء : السيد  امخ ظ 

احمد.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية بف 2 تحت 2قم:   املحكمة 

6624/2223 بت 2يخ 8 م 22 2223.
323 P

STE SOGEFICOM

STE ELECTRO FES SAIS
SARL AU

الع مة  الجمعية  قرا2  بمقت�ضى   
الغير الع دية املنعقدة يوم 13 فبراير 
 STE ELECTRO FES« 2223،  لشركة
SAIS -SARL-AU« ومقره  االجتم عي 
محل 144 ش 2ع دم م الوف ء 4 طريق 

صفرو ف 2.
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ب لعنوا9  للشركة  فرع  إض فة 
تجزئة 2ي ض  و2   1 محل 2قم  الت لي: 
الشقف  عي9  طريق  الي سمي9 

القطعة 2قم 135م ف 2.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بف 2  تحت 2قم  املحكمة التج 2ية  
6427/2223 بت 2يخ 27 فبراير 2223.
324 P

STE  TAGHANJAOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  االجتم عي : 3 س حة صفرو 
الرب ط

تصفية شركة
الغير  الع م  الجمع  ملحضر  تشع  
 32 يوم  ب لرب ط  املؤ2خ  ع دي 
شركة  شرك ء  قر2   ،2022 نونبر 
ذات  شركة   ،TAGHANJAOUT
التصفية  قيد  املحدودة  املسؤولية 

القرا2ات  الت لية :
املص دقة على عملي ت التصفية 
حس ب ت  وكذلك  املصفي  لتقرير 
تظهر 2صيد  والتي  النه ئية  التصفية 
التصفية موجب قد2ه 180.586.79 .
املكونة  التصفية  مك فئة  إصالح 
الغير  املتراكمة  اال2ب ح  من  حصري  
158.727.65 د2هم   موزعة والش لغة 

على النحو الت لي :
 ... للتقسيم  الخ ضع  العدد 

.158.727.65
العدد املستلم .... 134.917.65.

 ... املنشع  من  املقتطعة  الضريشة 
.23.812

ق سمي  الرحم 9  عشد  السيد 
اد2ي�ضي يملك 82732 حصة وتحصل 

على 120074.41 د2هم.
مخوخي  الوكيلي  محمد  السيد 
اجتم عية  حصة   10.000 يملك 

وتحصل على 14.870.24 د2هم.
مس هم تهم  الشرك ء  استرج ع 
الش لغة 9.273.222 على النحو الت لي :
ق سمي  الرحم 9  السيدعشد 

8.273.222 د2هم.
مخوخي  الوكيلي  محمد  السيد 

1.000.000 د2هم.

اإلغالق النه ئي لعملي ت التصفية 
وابراء ذمة املصفي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   23 يوم  ب لرب ط،  التج 2ية 

2223، تحت الرقم 132.452.
325 P

STE MIX AND GLOW
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
2اسم له  : 200.000 د2هم

مقره  االجتم عي : حي الري ض 2كن 
ش 2ع عش د الشمس وش 2ع سيلوسي  

محل 2قم 5 قط ع 15 الرب ط
السجل التج 2ي 2قم : 166991

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم اعداد الق نو9   ،2223 ين ير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  االس �ضي 
املحدودة ذات شريك وحيد ب ملميزات 

الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 STE MIX AND  : التسمية 
.GLOW SARL AU

تصفيف   : غرض الشركة ي يج ز 
الشعر في الص لو9 والعن ية الجم لية 
والخدم ت  املنتج ت  جميع  وبيع 

املتعلقة ب لتصفيف والتجميل.
الري ض  حي   : االجتم عي  مقره  
وش 2ع  الشمس  عش د  ش 2ع  2كن 
 15 قط ع   5 2قم  محل  سيلوسي  

الرب ط.
أجله   من  ت سست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة..
 200.000  : مشلغ 2اسم ل الشركة 

د2هم مقسم ك لت لي :
 2000  ... معتصم  س 2ة  السيدة 

حصة إجتم عية.
س 2ة  السيدة   : الشركة  مسير 

معتصم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   9 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2022، تحت 2قم 1990.
326 P

STE PHILOPHROSYNE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
2اسم له  : 100.000 د2هم

مقره  االجتم عي :  إق مة 32، شقة 
2قم 8، ش 2ع موالي احمد لوكيلي 

حس 9 الرب ط
السجل التج 2ي 2قم : 166989

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 13 
الق نو9  اعداد  تم   ،2223 فبراير  
املسؤولية  ذات  لشركة  االس �ضي 
املحدودة ذات شريك وحيد ب ملميزات 

الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 STE  : التسمية 
.PHILOPHROSYNE SARL AU

التد2يب   : غرض الشركة ي يج ز 
الفردي أو الجم عي، املشو2ة والدعم 
الفريق،  إدا2ة  في  املستمر  والتد2يب 
أي مشو2ة وخدمة تمكن من التطو2 

الشخ�ضي.
 ،32 إق مة   : االجتم عي  مقره  
احمد  موالي  ش 2ع   ،8 2قم  شقة 

لوكيلي حس 9 الرب ط.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم مقسم ك لت لي :
السيدة ي سمينة بن عشد الجليل 

1000 حصة إجتم عية.
السيدة ي سمينة   : مسير الشركة 

بن عشد الجليل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   9 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2223، تحت 2قم 1989.
327 P

 STE GRT TRAV
SARL AU

مؤ2خي9  محضرين  بمقت�ضى 
تم   ،2223 ين ير   16 بت 2يخ  ب لرب ط 
فقد  الشركة  القواني9  بعض  تغيير 

تقر2 م  يلي :

من  ك ملة  الشركة  حصص  بيع 
كوني9  الرحم 9  عشد  السيد  طرف 
بمشلغ  حصة   1000 ب  تقد2  والتي 

100 د2هم الى 2شيد ن صري.
الرحم 9  عشد  السيد  إستق لة 
وتعيي9  الشركة  تسيير  من  كوني9 

السيد 2شيد ن صري كمسير وحيد.
قر2 الشريك الوحيد 2فع 2اسم ل 
الى  د2هم   100.000 من  الشركة 

2.500.000 د2هم.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط، 
2قم  تحت   ،2223 م 22   6 بت 2يخ 

.155857
328 P

STE DECOGRANIT
SARL
اعال9

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع  قد  بسال،   2223 م 22   2
تحمل  لشركة  األس �ضي  الق نو9 

الخص ئص الت لية :
.STE DECOGRANIT : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الرخ م   : االجتم عي  الهدف 
وتركيب الزليج.

أعم ل متنوعة وبن ء.
إستيراد وتصدير.

2اسم ل : 100.000 د2هم مقسمة 
د2هم   100 1000 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة مقسمة كم  يلي :
 500 العشدالوي  شيم ء  السيدة 

حصة.
 500 العشدالوي  إبتس م  السيدة 

حصة.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
ز2دال  تجزئة   : االجتم عي  املقر 
الط بق   1813 2قم   2 الغريشة قط ع 

السفلي بوقن دل سال.
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شيم ء  السيدة   : التسيير 

العشدالوي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   ،2223 م 22   2 بت 2يخ  بسال 
2قم 37551.

329 P

STE EBAMED
تأسيس شركة

.STE EBAMED : اسم الشركة

الهدف االجتم عي : مقهى.

 1327 تجزئة   : االجتم عي  املقر 

محل 2قم 1 الوف ق تم 2ة.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسمة ل :

د2هم   100 فئة  من  حصة   500

السيد  لف ئدة  الواحدة  للحصة 

محمد الشدح.

د2هم   100 فئة  من  حصة   500

السيدة  لف ئدة  الواحدة  للحصة 
ف طمة الزهراء زغلول.

التسيير : محمد الشدح.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.138593

330 P

STE ALU ZONE
تأسيس شركة

. STE ALU ZONE : اسم الشركة

مواد  ت جر   : االجتم عي  الهدف 

أو  األملنيوم  نج 2ة  مق ول  الشن ء، 

الخشب أو حديد، مق ول بن ء.

املسيرة   5 أمل   : االجتم عي  املقر 
يعقوب  االول  الط بق   669 2قم 

املنصو2 الرب ط.
2اسم ل الشركة : 100.000 د2هم 

مقسمة ل :

د2هم   100 1000 حصة من فئة 

للحصة الواحدة للسيد محمد بلمير.

التسيير : محمد بلمير.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.166523

331 P

STE LOTUSLAB
SARL

السجل التج 2ي 2قم : 166763
تأسيس شركة

ب لرب ط  مؤ2خ  محضر  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،2223 فبراير   7 بت 2يخ 
القواني9 االس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
مق ول ادا2ة االستغالل   : الهدف 

التج 2ي أو الصن عي.
التجميل  )مستحضرات  ت جر 

واملواد الغذائية).
التصدير واالستيراد.

املقر : عم 2ة 2قم 32 شقة 2قم 8 
حس 9  الوكيلي  احمد  موالي  ش 2ع 

الرب ط.
: حدد 2اسم ل بم  قد2ه  2اسم ل 

100.000 د2هم.
غير  ملدة  الشركة  تدا2   : التسيير 

محدودة من طرف :
نبيل اليوسفي وإيم 9 عش 2.

الضشط  بكت بة  اإليداع  تم 
 2 ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط بت 2يخ 

م 22 2223، تحت 2قم 133772.
332 P

 STE GREEN GRILLAGE
SARL

السجل التج 2ي 2قم : 166891
تأسيس شركة

ب لرب ط  مؤ2خ  محضر  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،2223 ين ير    32 بت 2يخ 
القواني9 االس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
مق ول ادا2ة ز2اعية او   : الهدف 

صن عية.
مق ول متنوع )بن ء ششكة سلكية).

التصدير واالستيراد.
املقر : عم 2ة 2قم 32 شقة 2قم 8 
حس 9  الوكيلي  احمد  موالي  ش 2ع 

الرب ط.
: حدد 2اسم ل بم  قد2ه  2اسم ل 

100.000 د2هم.
غير  ملدة  الشركة  تدا2   : التسيير 
محدودة من طرف : اسم عيل 2فيق.

بكت بة  الق نوني   اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت   ،2223 م 22   7 بت 2يخ 

.133889
333 P

STE ZAY DIGITAL WORLD
SARL

في مؤ2خ  عقد.   بمقت�ضى 
22.21.2223 ب لرب ط تقر2 م  يلي :

 STE ZAY DIGITAL  : التسمية 
WORLD SARL

االستش 2ات   : االجتم عي  الهدف 
مص يد  كمشيوتر  مصمم  اإلدا2ية، 

األسم ك
بكل  القي م  ع مة  وبصفة 
مش شرة  بصفة  املتعلقة  العملي ت 
ب ملوضوع االجتم عي أو بأي موضوع 

مم ثل او مرتشط.
59 ش 2ع  عم 2ة   : املقر االجتم عي 
ابن سين  شقة 2قم 11 اكدال الرب ط
الراسم ل : حدد 2أسم ل الشركة 
مقسم  د2هم   100000.00 مشلغ  في 
د2هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة على الشكل الت لي :
 550 الزمزامي  سن ء  السيدة 

حصة ؛
السيد مرية الزمزامي 150 حصة ؛

 AMODEO LIONEL السيد 
JEAN 150 حصة ؛

 YALAOUI FAROUK السيد 
150 حصة ؛

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الزمزامي  سن ء  السيدة  التسيير 
غير  ملدة  وذلك  للشركة،  مسيرة 

محدودة.
بكت بة  الق نوني  اإلبداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
2قم   2223/23/29 بت 2يخ  ب لرب ط 

السجل التج 2ي 166970.
الشي 9 و النشر

334 P

 STE BADR AL ANWAR DE

CONSTRUCTION
SARL

اجتم ع   2222/12/29 تم بت 2يخ 

ع م استثن ئي حدد بموجشه . الت لية :

تغير االسم الق نوني الشركة   -  1

 BADR AL ANWAR DE من 

إلى   CONSTRUCTION SARL

JUPITER INVEST SARL

ق م السيد وافق عشد الغنى   -  2

ب لضم ن ت الع دية والق نونية ببيع :

: م ئة  إلى السيد محمد بد2 وافق 

وتسعو9 حصة )190) بقيمة اسمية 

م ئة )100.00) د2هم لكل منه  يملكه  

 BADR AL ANWAR DE في شركة 

ذات   CONSTRUCTION SARL

م ل  برأ2  املحدودة  املسؤولية 

100.000.00 د2هم.

م ئة   : إلى السيدة هند زنيبرهت 9 

وتسعو9 حصة )190) بقيمة اسمية 

م ئة )100.00) د2هم لكل منه  يملكه  

 BADR AL ANWAR DE في شركة 

ذات   CONSTRUCTION SARL

م ل  برأ2  املحدودة  املسؤولية 

100.000.00 د2هم.

م ئة   : 2يم  وافق  السيدة  إلى 

وتسعو9 حصة )190) بقيمة اسمية 

م ئة )100.00) د2هم لكل منه  يملكه  

 BADR AL ANWAR DE في شركة 

ذات   CONSTRUCTION SARL

م ل  برأ2  املحدودة  املسؤولية 

100.000.00 د2هم.

م ئة   : من ل  وافق  السيدة  إلى 

وتسعو9 حصة )190) بقيمة اسمية 

م ئة )100.00) د2هم لكل منه  يملكه  

 BADR AL ANWAR DE في شركة 

ذات   CONSTRUCTION SARL

م ل  برأ2  املحدودة  املسؤولية 

100.000.00 د2هم.

الحصص  ترتيب  يصشح  وب لت لي 

على الشكل الت لي :
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عشد  وافق  للسيد  حصة   200  -
الغني ؛

بد2  للسيد محمد  حصة   200  -
وافق ؛

هند  للسيدة  حصة   200  -
زنيبرهت 9 ؛

- 200 حصة للسيدة وافق 2يم ؛
- 200 حصة للسيدة وافق من ل.

زنيبرهت 9  هند  السيدة  استق لة 
من منصبه  كمسيرة للشركة.

تغيير من طرف في تسيير الشركة :
السيد  بتوقيع  الشركة  ستسير 

محمد بد2 وافق.
ستلتزم   : الشركة  إمض ء  تغيير 
بد2  محمد  السيد  بتوقيع  الشركة 

وافق.
الك ئن س بق   الرئي�ضي  املقر  نقل 
يوغوسالفي   ش 2ع  مشنى  السع دة 
75 مراكش إلى العنوا9 الجديد  2قم 
عم 2ة  اش  ج  مرج 9  ديو2  مشروع 
51 طريق الدا2 الشيض ء  8 محل 2قم 

مراكش.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
مراكش  في  التج 2ية  املحكمة 

2223/23/28 تحت 2قم 145758.
335 P

 STE TBORIDA TRANS شركة
S.A.R.L AU

لشركة  الع م  الجمع  لقرا2  تشع  
  STE TBORIDA TRANS  SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
2أسم له  122.222,22 د2هم و مقره  
الكر9  أوالد  الجديد  االجتم عي دوا2 
جم عة املربوح قلعة السراغنة تقر2 

بت 2يخ : 27/22/2223 :
- حل الشركة ؛

تعيي9 مقر الشركة وكمحل لحل 
الشركة ؛

الحسن وي  حميد  السيد  -تعيي9 
لحل الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 

26/23/2223 تحت 2قم 98/2223.
336 P

 STE NIAAMA HAOUS شركة
S.A.R.L AU

لشركة  الع م  الجمع  لقرا2  تشع  
 »STE NIAAMA HAOUS « SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
2أسم له  122.222,22 د2هم ومقره  
الكر9  أوالد  الجديد  االجتم عي دوا2 
جم عة املربوح قلعة السراغنة تقر2 

بت 2يخ 21/23/2223 :
- حل الشركة ؛

لحل  كمحل  الشركة  مقر  تعيي9 
الشركة ؛

الحسن وي  حميد  السيد  تعيي9 
لحل الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
29/23/2223 تحت 2قم 122/2223
337 P

»UNITEC AGRI« شركة
S.A.R.L

لشركة  الع م  الجمع  لقرا2  تشع  
شركة   »  UNITEC AGRI « SARL
2أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتم عي  ومقره   د2هم   100.000
دوا2 كويلم ت جم عة الصهريج قلعة 
السراغنة تقر2 بت 2يخ 06 ين ير 2223 :

- حل الشركة.
تعيي9 السيد عشد الحق شنفر   -

لحل الشركة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
12 ين ير 2223 تحت 2قم 2223/21.
338 P

REYESA MAROC شركة
S.A.R.L AU

الوحيد  الشريك  لقرا2  تشع  
 REYESA لشركة  يوسف  ميموني 
ذات  شركة   »  MAROC SARL AU
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
2أسم له  100.000.00 د2هم و مقره  
تجزئة بلف �ضي.   289 االجتم عي 2قم 
العط وية قلعة السراغنة تقر2 بت 2يخ 

23 فبراير 2223 :

- حل الشركة.

يوسف  ميموني  السيد  تعيي9   -

لحل الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

28 فبراير 2223 تحت 2قم 2223/89.

339 P

 F&F TECHNOLOGY&

ADVISORY SARL
 شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بت 2يخ 26 ين ير 2223 قد تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملميزات الت لية :

 F&F Technology  : التسمية   -

Advisory SARL

االستش 2ات   : االجتم عي  الهدف 

نظم  واالستش 2ات  اإلدا2ية 

املعلوم ت.
في  حدد   : الشركة  2أسم ل 

حصة   1000 د2هم،   122,222,22

تم  د2هم   100 بقيمة  اجتم عية 

تحريره  واسن ده  ل :

السيد ف خر محمد : 900 حصة.

السيد ف خر 2ضوا9 : 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
2 زنقة األخشيد   : املقر االجتم عي 

بو2كو9 - 22253 الدا2 الشيض ء.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

األولى  السنة  عدى  م   ديسمبر   31

تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ف خر محمد الح مل للشط قة 

الوطنية 2قم BE745935 وذلك ملدة 

غير محدودة.
2قم التسجيل التج 2ي ب ملحكمة 

التج 2ية ب لدا2 الشيض ء : 574983.

مقتطف من أجل اإلشه 2

340 P

» H2SY « شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بت 2يخ 02 ين ير 2223 قد تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملميزات الت لية: 
.H2SY SARL : التسمية

في  التج 2ة   : االجتم عي  الهدف 
منتج ت ششه صيدالنية.

في  حدد   : الشركة  2أسم ل 
إلى  موزعة  د2هم،   122,222,22
 100 حصة اجتم عية بقيمة   1000

د2هم قد تم تحريره  واسن ده  ل : 
السيد يونس 2شو 500 حصة.

شركة 5009MDGF حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
م  عدى السنة األولى   ، ديسمبر   31

تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
الط بق السفلي   : املقر االجتم عي 
 - ت بريكت  غيثة  إق مة   4 الرقم   ،8

سال.
  التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد هيثم لولش 9 الح مل للشط قة 
وذلك ملدة   A744496 الوطنية 2قم 
غير محدودة. 2قم التسجيل التج 2ي 

ب ملحكمة االبتدائية بسال 37577.
مقتطف من أجل اإلشه 2

341 P

 SHE & CO TRAVEL « شركة
» MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بت 2يخ 25 ين ير 2223 قد تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملميزات الت لية: 
 SHE & CO TRAVEL  : التسمية 

MOROCCO SARL
االستش 2ات  االجتم عي:  الهدف 

اإلدا2ية.
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 100.000  : الشركة  2اسم ل 
د2هم، موزعة على :

حصة   1000 تحريره   تم  قد 
إلى  د2هم   1000 بقيمة  اجتم عية 
122.222,22 2أسم ل الشركة : حدد 

في :
واسن ده  ل :

400 حصة السيد الد2يوش عشد 
الع لي.

600 حصة  السيدة اعراب هجر.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
ديسمبر م  عدا السنة األولى   31 إلى 

تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
ش 2ع   ،276   : االجتم عي  املقر 
الدا2  الث لث  الط بق  ت شفي9  ابن 

الشيض ء.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة اعراب هجر الح ملة للشط قة 
وذلك ملدة   D822798 الوطنية 2قم 

غير محدودة. 
2قم التسجيل التج 2ي ب ملحكمة 

التج 2ية ب لدا2 الشيض ء 574985.
مقتطف من أجل اإلشه 2

342 P

 PHARMACIE LES الشركة
JARDINS DES FLEURS

ش.م.م
بشريك وحيد

2أسم له  12,222,22 د2هم
مقره  االجتم عي : املحمدية ش 2ع 
 Jardins des 2 ق �ضي ت زي - اق مة

A املشنى - GH 3 ، 2 2قم - fleurs
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بت 2يخ  عرفي  عقد  بموجب   1
شركة  تأسيس  تم   2022 م يو   27
ب ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
 PHARMACIE  : الشركة  اسم 

.LES JARDINS DES FLEURS
املقر االجتم عي : املحمدية - ش 2ع 
 Jardins des  2 اق مة   - ق �ضي ت زي 

. A 2قم 2 - املشنى fleurs

اقتن ء   : الشركة  موضوع 

الصيدلي ت و تسييره  استغالله 

د2هم   10.000  : 2اسم ل الشركة 

د2هم  بقيمة  سهم   100 الى  ينقسم 

100 للسهم كله  مسندة للسيد ن جح 

طه.

 مدته  : 99 سنة.

تم تعيي9 السيد ن جح طه كمسير.

بمكتب  الق نوني  اإلبداع  تم   2

املحكمة  لدى  التج 2ي  الضشط 

2قم  تحت  ب ملحمدية  اإلبتدائية 

.20711122028927
مقتطف لإلشه 2

343 P

 MAIN FOUNDATION

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 2أ2 م ل الشركة 

100.000 د2هم 15 ش 2ع ابط ل 

شقة 2قم 4 الرب ط اكدال.

يوم  حر2  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم  ب لرب ط   2223/22/12

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد ب لخص ئص الت لية :

 MAIN  : التسمية 

.FOUNDATION CONSULTING

املعلوم ت  تكنولوجي    : الهدف 

مبرمج ، محلل ، مصمم) - استش 2ات 

إدا2ية

2أ2 م ل الشركة 100.000 د2هم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

10.000 د2هم للحصة الواحدة.

السيد : فريحة مراد 1000 حصة

15 ش 2ع ابط ل   : املقر االجتم عي 

شقة 2قم 4 الرب ط اكدال

التسيير : فريحة مراد

املدة: مدة الشركة 99 سنة
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط تحت 2قم 

166839
بمث بة مقتطف وبي 9

344P

STE ORTHOFAB
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 3 يونيو 2022 بسال. قد تم تأسيس 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

STE ORTHOFAB : التسمية

مواد  بيع   (1( االجتم عي:  الهدف 

املواد  بيع   (2( ب لتقسيط  التجميل 

الطشية. 
: الشركة  امل ل   2أ2 

 1000 د2هم  ألف  م ئة   100.000

حصة 100 د2هم للحصة.

السيدة بلحسن مريم : 342 حصة

السيد ب علي يوسف : 332 حصة

السيد بحيري هش م : 332 حصة

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

ش 2ع   24 2قم  االجتم عي  املقر   

األمير سيدي محمد حي 2ش د القرية 

سال.

التسيير السيدة بلحسن مريم.
التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

36321 بسال بت 2يخ 7 يوليوز 2022.

345P

PROVISTRA
SARL-AU

بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

3 م 22 2223 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخص ئص الت لية :

PROVISTRA : التسمية

SARL-AU : الصفة الق نونية

أعم ل   : االجتم عي  الهدف 

مختلفة.

عملية  أي  ع م  بشكل  التج 2ة 

تتعلق بأعم ل الشن ء : التطوير.
2أسم ل   : الخدم ت  كل  تقديم   

مقسمة  د2هم   100.000  : الشركة 

د2هم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

الت لي :

 1000  : سطيلة  محمد  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 
: من  السنة امل لية  السجل التج 2ي. 
ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة 
م  عدا السنة األولى تبتدئ من ت 2يخ 

التسجيل.
 1 شقة   08 2قم  االجتم عي  املقر 

ش 2ع ف ل والد عمير أكدال الرب ط.
املسير : محمد سطيلة.

 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 
.162395

346P

 SOCIETE BELATIK
TRANSFERT DARGENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  وضع  تم   2223 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 
ذات  الوحيد  الشريك  و  املحدودة 

الخص ئص الت لية :
 BELATIK  : االجتم عي  التسمية 

.TRANSFERT DARGENT
أعم ل  مدير   : االجتم عي  الهدف 

وكيل ب لعمولة.
حدائق  إق مة   : االجتم عي  املقر 
املعمو2ة 11 عم 2ة 02 2قم املحل 17 

سال الجديدة.
املدة االجتم عية : 99 سنة.

حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 
 80.000 مشلغ  في  الشركة  2أسم ل 

د2هم موزعة على 800 حصة من فئة 

د2هم للحصة وزعت كم  يلي:   100

 800  : بلعتيق  الحميد  عشد  السيد 

حصة.

السنة االجتم عية : تشدأ من ف تح 

ين ير الى 31 ديسمبر من كل سنة. 

عشد  السيد  تعيي9  تم  التسيير 

الحميد بلعتيق كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
 : 2قم التقييد ب لسجل التج 2ي   

37569

347P
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DELTA CONGELATION
ت سیس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم واحد
بت 2يخ  العرفي  للعقد  تشع  

قواني9  وضع  تم   ،23/22/2223

الشركة ذات املميزات الت لية :

 DELTA  : التسمية 

.CONGELATION

ذات  شركة   :  : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التسويق  شراء  بيع   : املوضوع 

األسم ك الط زجة واملجمدة - تجميد 

منتج ت  وتسويق  وتصدير  وتصنيع 

تصديره   وتج 2ة  الشحرية  املأكوالت 

...الخ.

إق مة  ه  بلوك  2شيد  موالي  حي 

غيالني 2قم 90 العيو9.

الرأسم ل : حدد في مشلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  د2هم مقسمة 

فئة 100 د2هم للواحدة..

السيد محمد ی سير حم ش 1000 

حصة

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا2ة 

محمد ي سير حم ش.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو9 

2قم  تحت   2223/23/29 بت 2يخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   23/4297

 : التج 2ي تحت الرقم التحليلي.عدد 

.44987

348P

 LAAYOUNE TRAVAUX ET

SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم واحد.
بت 2يخ  العرفي  للعقد  تشع  

قواني9  وضع  تم   ،23/22/2223

الشركة ذات املميزات الت لية :

التسمية الشكل الق نوني :

 LAAYOUNE TRAVAUX ET

: SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الع مة،  الشن ء  أعم ل   : املوضوع 

الهندسة املدنية ، حفر االب 2 ، تطوير 

اآلب 2 واملعدات.

- الشن ء

كهرب ء  مي ه،  تو2يد  أعم ل   -

أعم ل  ده ن ت  أعم ل  تليفون ت 

نج 2ة املنيوم...الخ.
 D بلوك   43 2قم   : املقر الرئي�ضي 

التجزئة الوحدة العيو9.

مشلغ   في  حدد   : الرأسم ل 

 1000 إلى  مقسمة  د2هم   100.000

حصة من فئة.

السيد عشد السالم الز2وال : 100 

د2هم للواحدة. 1000 حصة

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا2ة 

عشد السالم الز2وال.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو9 

2قم  تحت   2223/22/26 بت 2يخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   23/3972

 التج 2ي تحت الرقم التحليلي عدد :

.44547

349 P

ENTREPRENARIAT GLOBAL
S.A.R.L D’AU

تعديالت ق نونية
الواحد  املس هم  قرا2  إثر  على 

شركة  ملس هم   26.21.2223 بت 2يخ 

 ENTREPRENARIAT GLOBAL«

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

2أسم له   الش لغ  واحد،  بمس هم 
100.000 د2هم والك ئن مقره  : زنقة 

العيو9،  الرملة  خط   97 عشدة 2قم 

تقر2 :

ليشمل  الشركة  نش ط  توسيع 

بيع شراء األسم ك  األنشطة الت لية: 

ب لجملة  واملجمدة  الط زجة 

والتقسيط التج 2ة الع مة .......... الخ

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيو9 

2قم  تحت   2223/21/27 بت 2يخ 

.2223/3927

350P

STE POUR JA
S.A.R.L

2أسم له  100000 د2هم
وعنوا9 مقره  االجتم عي : حي خط 
الرملة ش 2ع اد2يس 1 الرقم 115 

العيو9
تعديالت ق نونية

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
بت 2يخ  للشركة  االستثن ئي  الع م 
2223/23/26 تم التعديالت الت لية :
تفويت  تم  حصص  تفويت   -  1
االجتم عية  الحصص  مجموع 
اململوكة من  حصة)   1000 للشركة 
وانس  لو2يد  السيدين جم ل  طرف 
الشن ق  2شيد  السيد  لف ئدة  سغير 
 . للشركة  الوحيد  الشريك  ليصشح 
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل   -2
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
األس �ضي  الق نو9  تحيي9   -3

للشركة.
االبتدائية  ب ملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   2223/23/28 ب لعيو9 بت 2يخ 

2قم 2223/4267.
351P

ITC TECHNOLOGIE
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
يقد2 2أسم له  ب : 100.000.00 

د2هم املقر االجتم عي 2قم 615 زنقة 
حسن الصغير حي شم عو سال.

الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 
 12 بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي 
 ITC شركة  قر2 شرك ء   2223 ين ير 
ذات  شركة   TECHNOLOGIE

مسؤولية محدودة م  يلي :
1. تفويت الحصص :

اجتم عية  حصة   166 تفويت   -
 ، املراني  ع ئشة  السيدة  طرف  من 

للسيد علي املراني.
 تفويت 167 حصة اجتم عية من 
املراني ليصشح  طرف السيدة شيم ء 

2اسم ل الشركة ك لت لي :

 334  : املراني  ع ئشة  السيدة   -
شيم ء  السيدة   - اجتم عية.  حصة 

املراني : 333 حصة اجتم عية.
حصة   333 املراني  علي  السيد 

اجتم عية.
2 استق لة و تعيي9 مسيرة جديدة 

للشركة
الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 
الحصص  بتفويت  االستثن ئي 
استق لة  قشول  تم  أعاله،  املذكو2ة 
مهمة  من  املراني  شيم ء  السيدة 
السيدة  تعيي9  مع  مش 2كة  مسيرة 
ع ئشة املراني كمسيرة وحيدة جديدة 

للشركة. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بت 2يخ: 2223/22/22 
تحت 2قم 40624، )للسجل التج 2ي 

2قم 34879).
351P مکرر

شركة بروميان بيير   
ش.م.م

املقر اإلجتم عي : 2قم 23 مكتب 
04 عم 2ة إيم 9 ش 2ع 29 فبراير 

ت لبرجت اك دير
ICE 223239411222227

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمس هم و حيد

بمقت�ضى النظ م األس �ضي ومحضر 
ف تح  بت 2يخ  املؤ2خي9  التأسيس 
فبراير2223 واملسجلي9 ب ك دير بت 2يخ 
التسجيل  مرجع   2223 سبتمبر   2
 2 2 2 3 2 2 2 5 3 2 8 1 2 2 6 7 2قم
و2223222532612267 تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بمس هم وحيد ب ملع يير الت لية.                                                                                                                         
 - التسمية  :  برومي 9 بيير .                                                                                           
العق 2ي  اإلنع ش    : الغرض   -  

بجميع مكون ته .
املش ني  وتشييد  الشن ء  أشغ ل 
والطرق ت وجميع األشغ ل العمومية. 

خدم ت متنوعة. 
تصدير واستيراد جميع  بيع شراء 
األس �ضي  ب لغرض  عالقة  له  م  

للشركة.
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مكتب   23 اإلجتم عي:2قم  -املقر 

فبراير   29 ش 2ع  إيم 9  عم 2ة   04

ت لبرجت أك دير.         

-املدة : 99  سنة انطالق  من ت 2يخ 

إنش ئه .                                                                    
د2هم  ألف  م ئة   : امل ل  -2أ2 

مقسمة إلى ألف حصة من فئة 100 

السيد  لف ئدة  كله   للحصة  د2هم 

زكري ء بن فقيه.             

زكري ء  السيد  عي9  -التسيير: 

غير  لفترة  للشركة  مسيرا  فقيه  بن 

محدودة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب ك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 27 بت 2يخ   120595 عدد  تحت 

فبراير2223 .  

352 P

STE  PIROGUE
     S.A.R.L 

بـــــيـــــروك ش.م.م

إنش ء شركة محدودة املسؤولية
عرفـــي  عــقد  بمقت�ضى 

ين ير   18 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   2223

املسؤولية. 

اإلسم:  بــــــيــــــــــروك ش.م.م .

هدف الشركة:

أو  وتصدير)الت جر  استيراد 

الوسيط) .                       

مقر الشركة     : عم 2ة 22  -  شقة 

 - - ج أش 13  الط بق الث لث    -   14

فض ئ ت املحيط - أوالد أزوز النواصر 

- الدا2الشيض ء . 

املدة: محدودة في 99 سنة .                                                         

مشلغ     في  محدد  الرأسم ل: 

الى  مقسمة  د2هم   100.000.00

1000 حصة من فئة   100.00 د2هم 

للواحدة مقسمة ك لت لي :

صواب                          اد2يس  السيد 

1000 حصة. 

  التسيير    : السيد اد2يس صواب 

غير  وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة .

األ2ب ح : توزع األ2ب ح الص فية بعد 
اإلقتط ع ت الق نونية على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
م 22  ف تح  بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء 

2223 تحت 2قم 00860648 .
353 P

 STE GITE VITA
     S.A.R.L 

جـــــــيــــــت فـــيـــــتــــ  ش.م.م
إنش ء شركة محدودة املسؤولية

بأكـ دير  عرفـــي  عــقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم   2223 ين ير   26 بت 2يخ 

شركة محدودة املسؤولية. 
اإلسم :  جـــــــيـــــت فـــــيـــــتــــ  .

هدف الشركة     : سكن سيـــ حي.                                                           
املركز    ت غزوت  الشركة:  مقر 

جم عة وقي دة ت غزوت  -  أكـــ دير.
املدة: محدودة في 99 سنة .                                                         
مشلغ     في  محدد  الرأسم ل: 
الى  مقسمة  د2هم   100.000.00
1000 حصة من فئة   100.00 د2هم 

للواحدة مقسمة ك لت لي :
امنصو2                            حفيظة  السيدة 

1000 حصة .
التسيير: السيدة حفيظة امنصو2 
غير  وملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة .
األ2ب ح: توزع األ2ب ح الص فية بعد 
اإلقتط ع ت الق نونية على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب ك دير بت 2يخ 23 م 22 2223 تحت 

2قم 120687 .
354 P

 STE ATLAS LIFSAL شركة
DECO
SARL

األس �ضي  الق نو9  بمقت�ضى 
ين ير   02 بت 2يخ  املؤ2خ  للشركة 
ين ير   05 بت 2يخ  املسجل   ،2223
2223, تكونت شركة ذات املسؤولية 

املحددة.

 STE ATLAS LIFSAL  : مسم ة 
. DECO SARL

2أسم له  : 100.000.00 د2هم.
الهدف اإلجتم عي: 

أعم ل متنوعة أو أعم ل الشن ء.
 29 2قم  كراج  اإلجتم عي:  املقر 
بلوك B قس 2ية مزوز حي اس يس ايت 

ملول.
ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيله  ب لسجل التج 2ي.  
2أسم ل الشركة مقسم كم  يلي :

-السيد ص لح الدين لفص ل 500                          
حصة.      

                          500 السيد عشد العزيز اليوسفي 
حصة.

من طر ف ص لح  الشركة:  تسير 
الدين لفص ل وعشد العزيز اليوسفي 
غير  ملدة  لشركة  املسيرين  بصفتهم 

محدودة.
من  تبتدئ  اإلجتم عية:  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.
ب ملحكمة  تم  الق نوني:  اإليداع 
 26 بت 2يخ  بإنزك 9  اإلبتدائية 

ين ير2223 , تحت 2قم206 .
355 P

  MOUMA RURAL
 ENGINEERING

ش.م.م. ش.و
تأسيس شركة

في  املؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ف تح فبراير 2223 تم تأسيس شركة

   MOUMA RURAL ENGINEERING
ش.م.م. ش.و.

-هدفه  :
في  املش 2يع  وإدا2ة  -د2اس ت   

التنمية القروية والشيئة. 
 - األعم ل املختلفة.

-  د2اسة السوق .                                  
 R16 175 ش 2ع  : 2قم  العنوا9   -  

تجزئة الرمل ت 2است انزك 9.
د2هم   100.000.00  : 2أسم له    -  
كل  قيمة  حصة    1000 إلى  موزعة 

حصة 100د2هم .
تم تعيي9 السيد حسن موم دي   
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة . 

- املدة : مدة عمر الشركة 99 سنة 
من ت 2يخ تأسيسه  النه ئي.

-السجل التج 2ي اإليض حي 2قم    
.28089

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  -تم 
م 22   2 بت 2يخ  بإنزك 9  اإلبتدائية 

2223 تحت 2قم 465.     
356 P

 TRANS EURO 6 
S.A.R.L-AU

اإلشه 2 الق نوني
الوحيد    الشريك  قرا2  حسب   -
TRANS EURO 6-S.A.R.L-   لشركة
AU بت 2يخ23 فبراير2223 قر2 م  يلي:

 26 بلوك 2 2قم  مقر الشركة:   -
مكر2 حي بيزم و9 اغروض بنسر ك و 

اك دير. 
- 2أ2 امل ل حدد في 122.222,22: 
1000 حصة من  د2هم مقسومة إلى 
وموزعة  الواحدة  د2هم   100 فئة 

كت لي: 
EL ATTAFI SMAIL 1000 حصة. 

- املوضوع: من أهداف الشركة:
والدولي  الوطني  الشض ئع  نقل   1

على لحس ب الغير.
- التسيير: قر2 الشريك الوحيد أ9 
TRANS EURO 6-S.A.R.L- شركة 

 EL ATTAFI السيد  سيسره    AU
SMAIL ملدة غير محدودة.

- اإليداع: تم اإليداع الق نوني لدى 
املحكمة التج 2ية بأك دير بت 2يخ ف تح 
 120646 2قم  تحت   2223 م 22 

السجل التج 2ي 2قم 54517. 
357 P

 STE VALU PESCA
(S.A.R.L(

شركة ذات مسؤولية محدودة   
2أسم له  : 100.000.00 د2هم

املقر اإلجتم عي: 2قم 447انزا العلي  
تدا2ت انزا اك دير 

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم وضع قواني9   ،2223 ين ير   15    

الشركة ذات امليزات الت لية:
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.STE VALU PESCA :1 - التسمية
ذات  شركة  الق نوني:  الشكل   2-

. SARL  مسؤولية محدودة
-3 الهدف:

 - اإلستيراد والتصدير .
 447 :  2قم      -4 املقر اإلجتم عي 

انزا العلي   تدا2ت  انزا اك دير.
من  سنة ابتداء   99   : املدة   –  5

ت 2يخ التأسيس .
مشلغ   في  حدد   : 2أسم ل   -  6
 1000 الى  مقسم  د2هم   100.000

حصة من فئة 100 د2هم.
إلى  أسند  التسيير  التسيير:   -  7

السيد امجوض محمد.
بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع   -  8
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بت 2يخ    120665 2قم  تحت  ألك دير 

02 م 22 2223.
358 P

FIDU-HOUARA
 Fiduciaired›Organisation Des Travaux

Comptable Fiscale Et Juridique

شركة مجزرة الفردوس سارل
مجز2ة  شركة   : الشركة  تسمية 

الفردو2 س 2ل.
: في  العرفي  العقد   ت 2يخ تسجيل 

 3 فبراير 2223 بأك دير.
الهدف اإلجتم عي :

وجميع  امل شية  تسمي9  جزا2 
األنشطة املتعلقة به .

تربية امل شية وإنت ج
الحليب.

 100000.00  : الشركة  2أسم ل 
حصة من   1000 إلى  د2هم مقسمة 
موزعة  للواحدة  د2هم   100 فئة 

لف ئدة:
 1000 هضير  حميدا  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التأسيس النه ئي أي من ت 2يخ وضع 

السجل التج 2ي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ  التسجيل.

املقر اإلجتم عي : محل سفلي بحي 

الهن ء 2قم 28 الد2ا2كة أك دير.

املسير: السيد حميدا هضير.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بأك دير بت 2يخ 2 م 222322 

التقييد  2قم   120668 2قم  تحت 

ب لسجل التج 2ي  54541.

359 P

 Société  LITTLE YOU  
شركة  ليتل يو

SARL AU 

ذات مسؤولية محدودة

 للشريك الوحيد 

2أسم له : 100.000.00 د2هم.

مقره  اإلجتم عي: 2قم 202، بلوك 
»د« تجزئة الوحدة، العيو9

التأسيس
ف تح  بت 2يخ  عرفي  عقد  بموجب 

فبراير 2223، وضع النظ م األس �ضي 

لشركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد ذات الخص ئص الت لية:

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل:   -

محدودة للشريك الوحيد.

-التسمية: شركة  ليتل يو  شركة 

محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

– الهدف اإلجتم عي:

الشيع،  التصدير،  اإلستيراد،   

الشراء والتج 2ة الع مة.

 ،202 2قم  اإلجتم عي:  املقر   –

بلوك »د« تجزئة الوحدة، العيو9.

 – املدة: 99 سنة.

السنة  تشدأ  امل لية:  السنة   –  

امل لية بت 2يخ ف تح ين ير وتنتهي بت 2يخ 

31 ديسمبر من كل سنة.

 – الرأسم ل: 100.000.00 د2هم. 

تسير الشركة وملدة غير  التسيير: 

محدودة السيدة: حسن ء النيه.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 يوم  ب لعيو9  اإلبتدائية 

2223 تحت 2قم: 4148.

360 P

 EL BROUNY BEAUTY 
  CENTER

 S.A.R.L D’A.U
   تأسيس شرکة

ع2في  تم  تأسي2  بموجب  عقد 
املحدودة  ذات   املسؤولية  ش2كة    

املس هم الوحيد ومميزاته  ك لت لي : 
 EL BROUNY«   : التسمية 

BEAUTY CENTER« :  ش.م.م.م.و.
مركز   ، التجميل  مركز   : الهدف 

التخسيس واللي قة الشدنية.
 25 2قم   : اإلجتم عي  املقر 
 111 2قم  عم 2ة  الخ مس  الط بق 
حي                         اسال9   17 2قم  السكني  املجمع 

املحمدي أك دير.
د2هم   100.000  ,00  : الرأسم ل   
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة. 
تسير الشركة ح لي  من  التسيير: 
ملدة  نسرين  البروني  السيدة  طرف 

غير محددة.
من  تبتدئ   : اإلجتم عية  السنة 
ديسمبر من   31 ف تح ين ير وتنتهي في 

كل سنة.
99 سنة من ت 2يخ تقيده    : املدة 

ب لسجل التج 2ي. 
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
بأك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الق نوني 
ف تح  بت 2يخ   120651 2قم  تحت 

م 222322.
361 P

 ANTOUK
SARL    

تأسيس شركة
I- بن ء على عقد عرفي حر2 بتزنيت 
وضع  تم  14فبراير2223،  بت 2يخ  
القواني9 األس سية لشركة محدودة 
املسؤولية وذات الخص ئص الت لية:

. ANTOUK     SARL :التسمية
- الهدف:

الشن ء وأشغ ل أخرى.
أعم ل النظ فة.

مف وض.

مكر2   92 2قم  املقر اإلجتم عي:   -

حي بوتيني طريق اغشولة تيزنيت .

في  حدد  اإلجتم عي:  الرأسم ل   -

مشلغ.222,22 100 د2هم، مقسم إلى 

1000 حصة إجتم عية ب 100 د2هم 

للحصة.

من  الشركة  ستسير  التسيير:   -

طرف السيد ايت تلكي9 ي سي9 ملدة 

غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة    -II

 24 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

فبراير2223 تحت عدد 68/2223. 

362 P

PICKPOCKET
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات شريك 
وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

القواني9  وضع  تم  فبراير2223   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس سية 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الت لية:  

.PICKPOCKET : التسمية

ذات  شركة  الق نوني:  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد . 

الهدف: 

ومجالت  كتب  وتوزيع   إصدا2 

السفر.

خ صة  وتطشيق ت  حلول  بيع 

ب لسي حة.
2قم   8 شقة   : اإلجتم عي  املقر 

1909 حي تيليال أك دير. 

في  حدد   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

على  موزع  د2هم،   (12.222،22(

د2هم   (100( فئة  حصة من   (100(

لكل واحدة موزعة ك آلتي: 

جولي  اكلنتي9  فيدال  السيدة 

ن ت لي : 100 حصة.

 التسيير :تم تعيي9 السيدة فيدال 

ن ت لي كمسيرة وحيدة  اكلنتي9 جولي 

للشركة ملدة غير محددة.
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الوث ئق  جميع  على  اإلمض ء 
املتعلقة ب لشركة سيكو9 من طرف 
ن ت لي  جولي  اكلنتي9  فيدال  السيدة 

ملدة غير محددة.
املدة: 99 سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحت  م 222322   2 بت 2يخ  بأك دير 

2قم 120665.
363 P

   PHARMACIE ESSAADA
 INEZGANE
اإلشه 2 الق نوني

بت 2يخ املحر2  العقد  على   بن ء 
واملسجل ب نزك 9     2022 نوفمبر   32  
بت 2يخ   27 ديسمبر2022 تم تأسيس 

شركة ب ملواصف ت الت لية :
 P H A R M A C I E : لتسمية ا

. ESSAADA INEZGANE
 109 2قم  اإلجتم عي:  العنوا9   -

ش 2ع الحسن األول انزك 9.
ذات  شركة  الق نوني:  الشكل   -

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
حدد 2أسم ل  2أسم ل الشركة:   -
د2هم،   1422222,22 في  الشركة 
مقسم إلى 14000 حصة بقيمة 100 
على  موزع  الق نونية  للحصة  د2هم 

الشكل الت لي:
-  السيدة الفقيري جيه 9  :14000  
حصة بقيمة 1422222,22 د2هم .   
- األهداف: صيدلية.                         

تعتبر السيدة الفقيري  التسيير:   -
جيه 9  املسيرة الوحيدة  للشركة ملدة 

غير محدودة.
- التوقيع: الشركة ملزمة ب لتوقيع 

الوحيد للسيدة الفقيري جيه 9   .
- املدة: 99 سنة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب نزك 9  يوم  6 م 222322 تحت 2قم 
واملسجل ب لسجل التج 2ي في    479

نفس اليوم تحت 2قم 28123 .  
364 P

ليال بيل 
 ش.م.م

تأسيس شركةليال بيل
  ش.م.م

املؤ2خ  العرفي  العقد  بموجب 

 2223 فبراير   21 بت 2يخ  بأك دير 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة وب ملواصف ت الت لية :

التسمية    :  ليال بيل ش.م.م.
املقر:  ش 2ع الر�ضى بلوك 12 2قم 

40 حي تليال 2قم 1263 تكوين أك دير

الهدف      : بيع العطو2. 
 100.000  : الشركة  م ل  2أ2 

حصة من   1000 الى  د2هم مقسمة 

فئة 100 د2هم ملالكيه :

 500 بوحردا   يوسف  السيد 

حصة.

السيدة حن 9 لخي 2 500 حصة.

السيد  تعيي9  تم    : التسيير  

ملدة  شريك  كمسير  بوحردا  يوسف 

غير محدودة.

بمكتب  الق نوني:  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بأك دير يوم 23 م 22 2223 تحت 2قم 

اليوم  في نفس  والتسجيل   120671

ب لسجل التج 2ي تحت 2قم54543 .

365 P

SALON DE THE KERT
إعال9 عن تأسيس

 6 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قواني9  ىحر2ت  ببيوكر  فبراير2223 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خص ئصه  ك لت لي :

.SALON DE THE KERT : اإلسـم-

- األهداف:

مقهى.

تجزئة   221 -املقر اإلجتم عي:2قم 

تلعينت القليعة.

االجتم عي:  الرأسم ل 

 1000 إلى  مقسمة  100.000د2هم 

يملكه   التي  د2هم،   100 من  سهم 

السيد سفي 9 كرت.

-التسيير: السيد سفي 9 كرت.

- اإليداع الق نوني: تم اإليداع لدى 

بت 2يخ ب نزك 9  اإلبتدائية   املحكمة 

 16 فبراير2223 تحت 2قم347.

366 P

مكتب حس ب ت شحودي
زنقة 7 بلوك 1 2قم 98 ش 2ع املق ومة ب يت 

ملول، 86150، ب يت ملول املغرب

 SOCIETE ILYA GREEN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي: مركز 

جم عة سيدي بيبي إقليم شتوكة 

ايت ب ه  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
28105

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم إعداد   2223 فبراير  املؤ2خ في22 

ذات  لشركة  األس �ضي  الق نو9 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE ILYA GREEN SARL

غرض الشركة بإيج ز:

الز2اعية  املنتج ت  وبيع  -1شراء 

ومنتج ت الصحة النش تية واملعدات 

الز2اعية.

  100.000 مشلغ 2أسم ل الشركة: 

د2هم، مقسم ك لت لي:

السيد املهدي اقصبي  : 500حصة 

بقيمة   100د2هم للحصة.

500حصة    : السيد محمد د2عي 

بقيمة 100  د2هم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة.

السيد املهدي اقصبي مسير وحيد 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   6 بت 2يخ   بإنزك 9  اإلبتدائية 

2223 تحت 2قم 480.

367 P

 SOCIETE CHOUBOU

 VISION
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 2أسم له  : 000 100 د2هم 

املقر اإلجتم عي : 2قم 181  زنقة 

الراميقي تيزنيت

بمقت�ضى عقد عرفي محر2 بت 2يخ 
الق نو9  إنج ز  تم   2223 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

محدودة ذات املواصف ت الت لية :

 SOCIÉTÉ CHOUBOU:  التسمية

     .VISION SARL A.U

غرض الشركة: 

بيع اإلسطوان ت . 

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييده   يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التج 2ي. 
2أسم ل  حدد   : الشركة  2أسم ل 

د2هم      100000 مشلغ  في  الشركة 

مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

د2هم لف ئدة كل من : 

السيد 2شيد ششو 1000 حصة.

تم تعيي9 السيد 2شيد ششو كمسير 

للشركة مع تحمله ك مل الصالحي ت 

حسب الق نو9 األس �ضي للشركة .

تم انج ز اإليداع الق نوني بكت بة 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

م 222322  ف تح  بت 2يخ   بتيزنيت 

تحت 2قم 72.

368 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social : N°724, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 26-62-64-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

 AUBERGE GOLDEN WAVE

 IMSOUANE    SARL AU
الع م   الجمع   بمقت�ضى محضر  

والدي  فبراير2223   7 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :
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 AUBERGE  : التج 2ي  اإلسم   

    GOLDEN WAVE IMSOUANE

.SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسم ل : 100.000.00 د2هم .

حيث يتوفر : السيد  بيفري حسن   

على 1000 حصة.

الهدف:

- نزل.

-منعش سي حي.

تجزئة   HE 159 2قم    : العنوا9 

أم دل امسوا9 أك دير - عم لة أك دير 

اداوتن 9.

ف تح  من  تبتدئ  امل لية:  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  طرف  من  تسير  التسيير: 

حسن بيفري  .  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بأك دير في ف تح م 22 2223 

تحت الرقم الترتيبي 120660.

369 P

شركة  ليكاشپرو
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد 

  ICE : 223184223222254

 TP : 48362628 

  IF : 53642815  

RC : 54529 

1 -  بن ء على سند عرفي  محر2 في 

بأك دير تم تأسيس   2022 نوفمبر   7

بشريك  لشركة محدودة املسؤولية  

واحد حسب الشي ن ت الت لية:

شركة  ليك شپرو  التـسميــة: 

محدودة املسؤولية بشريك واحد.

وك لة عملي ت   : أهــداف الشـركـــة 

تحويل األموال والصرف.

 12 محل 2قم   : املقـر اإلجـتمــ عـي 

أنزا  تود2ت  برن مج   23 2قم  عم 2ة 

أك دير.

املدة :99 سنة.

املش 2ك  س هم   : املســ همــة 
الوحيد بم  قد2ه 122.222,22 د2هم 
 1000 كرأسم ل الشركة مقسم إلى 
للواحدة  د2هم   122,22 ب  حصة 
كله  في ملكية املس هم الوحيد السيد 

غيال9 اس مة.
السيد  الشركة  يسير   : اإلدا2ة  

غيال9 اس مة ملدة غير محدودة.
مــن  تبتدئ    : السنـة اإلجتمــ عيـة 

ف تــح ين يــر وتنتهــي فــي 31 ديسمبر.
تــم اإليــداع  لــقـد     : اإليــداع   2  -
ب ملحكمـة  الضشـط  بكت بــة  الق نونــي 
التج 2ية بأك دير تحــت 2قم.120641  

بت 2يخ ف تح م 22 2223.
370 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél/ 25 28 237 626
Fax 25 28 22 81 55 E 

mail : cabinetcaconseil@gmail.com
Agadir

 MORANDO KOREA
   CENTER

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
والدي  فبراير2223   16 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي:                
 MORANDO KOREA  :اإلسم -

.   CENTER
-الصفة:       شركة ذات مسؤولية 

محدودة .
-الرأسم ل   :100.000.00  د2هم. 
-الهدف      :  مركز اللغة الكو2ية.

بلوك د2  : 2قم 132  العنوا9      -
2قم 4 الط بق 3  حي الداخلة   اك دير.
ف تح  من  لتشدأ  امل لية:  -السنة   

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
الشركة من  تسير     : -التسيير    

 .JUHYOUNG LEE طرف السيد
الق نوني ب ملحكمة   اإل يداع   -ثم  
م 222322   6 في  ب ك دير  التج 2ية 
تحث   2قم 120707 السجل التج 2ي 

2قم 54571 . 
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 STE NEW CARS EXPRESS
 SARL AU

       تأسيس شركة
محر2  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم  فبراير2223   21 بت 2يخ 
ذي  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات الت لية :
 NEW CARS -التسمية: 
EXPRESS   ش.م.م ذات شريك واحد                                       

-الهدف: 
تأجير السي 2ات بدو9 س ئق.

مهنية  شقة  اإلجتم عي:  املقر   -
بوك فر  تجزئة  الث ني  ب لط بق  ك ئنة 

ش 2ع محمد الس د2 بني مالل.
اإلجتم عي:  امل ل  -2أ2 
إلى   مجزأ  100000.00د2هم 
د2هم   100 فئة  من  1000حصة 
للسيد  كله   ترجع  الواحدة  للحصة 

2يف عي محمود.
اآلنسة  الشركة  تسير  -التسيير: 
2يف عي ف طمة الزهراء ملدة سنة ق بلة 

لتجديد.
-تخويل اإلمض ء اإلدا2ي للمسيرة  

اآلنسة 2يف عي ف طمة الزهراء.
امل لي والشنكي  -    تخويل اإلمض ء 
2يف عي  السيد  الوحيد  للشريك 

محمود.
-السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 
اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضشط  بكت بة  العقد 
بني مالل تحت  املحكمة اإلبتدائية  
2قم 2223/1571  والسجل التج 2ي 

2قم  13779بت 2يخ 2 م 222322.
372 P

  2BCD IMMO
  S.A.R.L AU

شـركة ذات املـسؤولية املحـدودة  
2أسم له  اإلجتم عـي: 122.222,22 

د2هم
مقره  اإلجتم عـي : مراكش 55 ش 2ع 
محمد الخ مس عم 2ة جك 2 شقة 

33 جليز   

بمقت�ضى عقد توثيقي  بت 2يخ  10 
ذات  شركة  إنش ء  تم  فبراير2223  
مسؤولية محدودة والتي  له  املميزات 

والخص ئص الت لية :
  2BCD IMMO التسـميـة:    -

. S.A.R.L AU
-الهـــدف: 

اإلنع ش العق 2ي بجميع أشك له. 
 55 مراكش  اإلجتم عي:  املقر   -
جك 2  عم 2ة  الخ مس  محمد  ش 2ع 

شقة 33 جليز.   
من  ابتداء  سنة   99 املــــدة:   -

تسجيله   في السجل التج 2ي.
اإلجتم عي:  -الرأسم ل 
إلى  مقسم  د2هم،   122.222,22
 122,22 فئة   من  حصة   1000
د2هم للحصة الواحدة  اكتتبت كله  

وحر2ت بك مله  نقدا. 
-الشرك ء:  السيد انوا2 بنعربية.

السيد  الشركة   يسير  -التسيير: 
انوا2 بنعربية.

ف تح  من  اإلجتم عية:  السنة   -
ين ير  إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ف تح  ت 2يخ  في  بمراكش   التج 2ية 

م 222322، تحت عدد 145450.
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  STE. SERIOS BTP
ش.م.م

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
التأسي�ضي املؤ2خ  في 16 فبراير2223 
لشركة  األس �ضي  الق نو9  وضع  تم 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصف ت الت لية:
.SERIOS BTP :التسمية-

-الهدف اإلجتم عي: 
أعم ل الشن ء املتخصصة .

الث ني،  الط بق  اإلجتم عي:  -املقر 
برن مج بوا2ك D III9  سع دة، الشقة 

2قم 204 عم 2ة C، أك دير.
سنة   99 اإلجتم عية:  -املدة 
ابتداء من ت 2يخ تسجيله  في السجل 
التج 2ي عدا إذا تم الحل املسشق أو 

التمديد.
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يتكو9 من  -الرأسم ل اإلجتم عي: 

100.000 د2هم.

-تسيير الشركة: تعيي9 السيد ايت 

ب علي براهيم كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

السجل  في  التقيد  تم  التقييد: 

بأك دير  التج 2ية  للمحكمة  التج 2ي 

عدد  تحت   2223 م 22   7 بت 2يخ 

.120727

374 P

 METAVITAL
  Sarl au

 تأسيس شركة
 20 تشع  لعقد عرفي مؤ2خ في يوم 

حيث تم وضع قواني9   2223 فبراير 

املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات الت لية:

 METAVITAL شركة  التسمية: 

ذات  مس همة  شركة  )ش.م.م) 

واحد  شخص  محدودة  مسؤولية 

الصفة الق نونية. 

املوضوع     : حدد موضوع الشركة 

في م  يلي.          

الغذائية  املكمالت  -استيراد 

واملنتج ت الطشية.   

: في   الرأسم ل  : حدد الرأسم ل  

122.222,22 كله  لالكتت ب والدفع .           

 2 بلوك   4 2قم   : املقر اإلجتم عي 

الط بق األول زنقة الشك ي اك دير .    

سنة ابتداء  حددت في99   : املدة 

من ت 2يخ تأسيس الشركة.                     

ف تح  من  :تبتدئ  امل لية   السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة . 

يدير الشركة حراز خ لد   : اإلدا2ة 

ملدة غير محدودة.                

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكت بة  الق نوني 

بت 2يخ ألك دير  التج 2ية   املحكمة 

 7 م 222322 تحت 2قم122736.

375 P

 OUEPRO
SARL- AU

اإلشه 2 الق نوني
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى   -

 OUEPRO للشركة  التأسي�ضي  
SARL- AU   2أسم له   100.000.00 

للشركة  اإلجتم عي  ب ملقر  املنعقد 

قر2  أكتوبر2022  ف تح  بت 2يخ  

الشريك الواحد م يلي:
- مقر الشركة : بلوك 04 2قم 272 

حي العرب از2و ايت ملول  .
- 2أ2 امل ل :حدد في 122.222,22  

د2هم مقسومة إلى  1000 حصة من 

وموزعة  الواحدة  100د2هم  فئة   

كت لي :

هللا1000  عشد  اويط  السيد 

حصة. 

من أهداف الشركة:   : املوضوع   -

-1 عق قير ب لتقسيط.

2 - بيع أجهزة الط قة الشمسية.

يعتبر اويط عشد هللا  التسيير:    -

 OUEPRO –SARL- للشركة  مسيرا 

AU   ملدة غير محدودة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة:   -

التسجيل ب لسجل التج 2ي.

- اإليداع: تم اإليداع الق نوني لدى 

انزك 9  بمدينة  اإلبتدائية  املحكمة 

2قم    تحت  فبراير2223   28 بت 2يخ 

438 السجل التج 2ي 2قم 28061  .

376 P

   SOCIETE   FBB-BIO MED
SARL

 إعال9 عن  تأ سيس
 31 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة ذات  ين ير2223  

الخص ئص الت لية:                                         

التسمية :FBB-BIO MED   شركة.      

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محددودة.

الهدف :
الري  نظ م  معدات  وشراء  بيع 

الفالحي.

سعيد  دوا2    : اإلجتم عي  املقر 

سيدي بومو�ضى صندوق البريد 2قم 

95 اوالد ت يمة.                                          

في  حدد  الشركة  2أسم ل 

إلى  مقسمة  د2هم   100.000.00

د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة مقسمة ك لت لي :

بوفو�ضي                   الجليل  عشد  السيد 

400 حصة  .                                                         

فرينة                           الحسي9  السيد 

400 حصة  .                                                        

الرحيم                          عشد  بيراب 9  السيد 

200 حصة.                                                                                                                   

التسيير عي9  السيد الكرني محمد 

غير  ملدة  ودالك  للشركة  مسيرا   

محدودة.

التوقيع    عي9 كل من السيد  عشد 

فرينة  والحسي9  بوفو�ضي  الجليل 

موقع 9 للشركة    .                                                       

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

ب ملحكمة اإلبتدائية بت 2ودانت تحت 

فبراير2223.     28 بت 2يخ   2قم  138   

السجل التج 2ي  2قم  9423.             

                 مقتطف قصد اإلشه 2       

377 P

مكتب حس ب ت ابن ع مر

 STE ISHAQ-TIZ
 ش.م.م 

التعريف املوحد للمق ولة :     

 223254442222292

تأسيس شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بموجب 

بت 2يخ واملسجل   ،2223 فبراير   25   

2قم    تحت    ،2223 فبراير   27  

تأسست شركة   ،RE  :   22214631

تف صيله   ذات املسؤولية املحدودة، 

ك لت لي:

التسمية : » ISHAQ-TIZ » ش.م.م 

هدفه :  تج 2ة معدات السي 2ات ،  

االستيراد و التصدير.

العنوا9 التج 2ي : املرآب 2قم 73 

زنقة ت فوكت تيزنيت.

د2هم     100.000  : م لـــه    2أ2 

كل  قيمة  حصة    1000 إلى  موزعة 

حصة 100 د2هم  د2هم.

تسيير الشركة   : تم تعيي9 السيد  

للشط قة  الح مل  اسح ق  زكراوي 

كمسير      JE276272 الوطنية 2قم  

للشركة ملدة غير محدودة مع إعط ئه  

الق نو9  حسب  الصالحي ت  ك مل 

األس �ضي للشركة. 

من   99 الشركة  مدة عمر  املـــدة: 

ت 2يخ تأسيسه  النه ئي.

تم إيداع امللف الق نوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بت 2يخ   76/2223 عدد   بتيزنيت 

6 م 22 2022.
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 STE IDRI BADR NEGOCE S 
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

2أ2 م له  :  100.000 د2هم

املقر االجتم عي: محل تج 2ي 2قم 14 

عم 2ة طريق الخير1 أك دير.

  تأسيس شركة 
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

24 غشت 2022، تم إحداث الق نو9 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

للعقد،  املوقع  طرف  من  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي:

شركة إد2ي بد2 نكو2  التسمية: 

 STE IDRI BADR NEGOCE ش.م.م

                                               .SARL

املقر االجتم عي: محل تج 2ي 2قم 

14 عم 2ة طريق الخير أك دير. 

االجتم عي:  الهدف 

والتف وض                                                                                                                                          األث ث  تصنيع 

 FABRICATION DES  

.MEUBLES&NEGOCE

في:  حدد  الشركة  م ل  2أ2 

 1000 إلى  مقسم  د2هم   100.000

للحصة  د2هم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكه  كل من :
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 900  ... حسن  عطراوي  السيد 
حصة.

 100 حليمة  صديق  السيدة 
حصة.

عطراوي  السيد  عي9  التسيير: 
حسن مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.
إلى  ين ير  ف تح  من  امل لية:  السنة 

31 دجنبر.
السيد عطراوي  الشنكي:  اإلمض ء 

حسن.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
 29 املحكمة التج 2ية بأك دير بت 2يخ 
  ،119484 2قم:  تحت   ،2022 نونبر 

السجل التج 2ي: 53729.
379 P

STE MOTAN
 SARL 

تأسيس شركة
 21 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  ثم   ،2223 فبراير 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية:
 STE MOTAN SARL : التسمية

ملقر االجتم عي  :   الط بق السفلي 
481 تجزئة النهضة، ط نط 9.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 د2اهم.
الهدف : شراء وبيع املواد الغذائية 

الع مة.
مطعم، مطعم للوجش ت الخفيفة.
جميع  وتجهيز  واملعجن ت  املخ بز 

املنتج ت الغذائية.
الكهرب ئية  املواد  جميع  تو2يد 

واإللكترونية واألجهزة املنزلية،
بيع وتوزيع جميع األث ث واللوازم 
واملعدات للمك تب وأجهزة الكمشيوتر 
والالسلكية  السلكية  واالتص الت 
والكتب املد2سية ومنتج ت الطش عة 

وآالت التصوير.
وجميع  املستلزم ت  جميع  بيع 
أجهزة امليكروفو9 وأجهزة الكمشيوتر 
املتوافقة أو ذات العالم ت التج 2ية.

إصالح  اإلنج د،  خدم ت 
املعدنية،  واإلنش ءات  اإلط 2ات، 

إصالح وطالء املركش ت، بيع املواقد.
العربي،  بن  موليد   : الشرك ء 
مغربي، مزداد بت 2يخ  23/27/1998، 

. JF59048 ب. و. ت 2قم
مزداد  مغربي،  احمد بن العربي، 
و. ت 2قم   بت 2يخ 12/29/1988، ب. 

. JF40668
تبتدئ من ف تح   : السنة امل لية  
ين ير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
ح لي   الشركة  تسير   : التسيير 
من طرف: موليد بن العربي ملدة غير 

محددة.
ب ملحكمة  تم   : التج 2ي  السجل 
م 22   2 بت 2يخ  االبتدائية بط نط 9 

2223، تحت 2قم 7183.
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IMOVEL PROPERTY
SARL

capital  : 122.222 DHS
 Siège  : C/O STE LE C DOME
  1er ETAGE, BLOC C 15, CITE

DAKHLA AGADIR
تـأسيـس شركـة

بمقت�ضى عقد عرفي مبرم بت 2يخ 
الق نو9  وضع  تم   ،2223 ين ير   23
مسؤولية  ذات  لشركة   األس �ضي 

محدودة  مميزاته  ك لت لي :  
 IMOVEL  : التسميــة      

PROPERTY  ش.م.م.
اإلنع ش   : االجتم عي  الهدف 

العق 2ي.
إنش ء وتجهيز التجزئ ت السكنية.

لغرض  معدة  مش ني  استغالل 
سي حي.

 املقر االجتم عي  :    الط بق االول، 
بلوك 2 15 حي الداخلة اك دير.  

املـدة :    99 سنة ابتداء من ت 2يخ 
تأسيسه .

د2هم   100.000    :  الرأسم ل 
1000  حصة  من فئة   و يتكو9 من 
من   بك مله   مدفوعة  د2هم،   100

طرف  : 

   500  ... حسن   ابوداد  السيد 

حصة   أي      50.000 د2هم   .

السيد ابوداد 2بيع ...  500   حصة   

أي      50.000 د2هم.

من  مسيرة  الشركة  التسييـــر:    

طرف  السيدين ابوداد حسن وابوداد 
2بيع ملدة غير محدودة.

ملزمـة   الشركــة      : التوقيــع 

للسيدين  املشترك   الغير  ب لتوقيع 

ابوداد حسن و ابوداد 2بيع.

السنة الحس بيـة : تبتدئ من ف تح 

ين ير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

تم إيداع امللف الق نوني للشركة 

ب ملحكمة  الضشط   كت بة  لدى 

فبراير   7 بت 2يخ  بأك دير   التج 2ية  

2223،  تحت 2قم 122372.

التسجيل  تم   : التج 2ي  السجل 

املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 

فبراير   7 بت 2يخ   بأك دير  التج 2ية  

2223، تحت 2قم  54293.

381 P

 STE MEZAKI MONTAGE
SARL

 14 بت 2يخ  املؤ2خ  للعقد  طشق  

2022، تم تأسيس شركة ذات  نونبر 

املعطي ت الت لية :

 STE MEZAKI: التسمية 

.MONTAGE SARL

 ، املختلفة  االشغ ل   : الهدف 

والشن ي ت الحديدية.

د2هم   100.000  : الراسم ل 

مقسمة الى 1000 حصة بسومة 100 

د2هم للحصة الواحدة.

عشد  مزاكي  السيد   : الشرك ء 

بسومة  حصة   750 م لك   الكشير، 

100 د2هم للحصة الواحدة.

 250 م لك  حميد  مزاكي  السيد 

للحصة  د2هم   100 بسومة  حصة 

الواحدة.

تم تعيي9 السيد مزاكي   : التسيير 

عشد الكشير الح مل لشط قة التعريف 

كمسير   ،I528048 2قم  الوطنية 

وح مل االمض ء الوحيد للشركة.

االبتدائية  املحكمة  اإليداع  تم 
بأزيالل بت 2يخ 17 نونبر 2022، تحت 

2قم 417.
382 P

 STE BRAIM CONSEIL
SERVICES
  SARL AU 

بموجب عقد عرفي محر2 بت 2يخ 
13 فبراير 2223،  تم تأسيس شركة 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
 BRAIM شركة  التسمية:      

CONSEIL SERVICES     ش.م.م.
الهدف :  االستش 2ات االدا2ية .

 2 اق مة الخوجي  املقر االجتم عي: 
شقة 4 زنقة 1 بلوك ب ش 2ع الحسن 

2 حي العراب ايت ملول. 
املدة :   99 سنة.

 100.000   : 2أ2 امل ل االجتم عي 
1000حصة من فئة  د2هم مجزأ إلى 

100 د2هم للحصة الواحدة.
التسيير: ابراهيم ابرايم .

السنة االجتم عية  : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع الق نوني لهذا املحضر 
املحكمة  هيئة  لدى  الضشط  بكت بة 
 449 2قم  تحت  ب نزك 9  االبتدائية 
والسجل التج 2ي 2قم28075  بت 2يخ 

ف تح م 22 2223.
من اجل النسخة والشي 9

383 P

 STE EXTRA INTERIM
SARL AU

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر2 ببيوكرى 
بت 2يخ 14 فبراير 2223،  تم تأسيس 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات الت لية :
 EXTRA INTERIM    : التسمية 
ش.م.م ذات شريك واحد.                    

في  الوس طة  االجتم عي:   الهدف 
مج ل التشغيل.
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ب لدو2  شقة   : االجتم عي  املقر   
األ2�ضي تجزئة الفالح ش 2ع ت غ زوت 

2قم142 بيوكرى شتوكة أيت ب ه .
2أ2 امل ل االجتم عي  :  100.000  
1000حصة من فئة  د2هم مجزأ إلى  
ترجع  الواحدة  للحصة  د2هم   100

كله  للسيدة حو2ية 2قيبي.
السيدة  الشركة  يسير  التسيير: 
اإلمض ء  وتخويله   2قيبي  حو2ية 

املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجتم عية  : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع الق نوني لهذا العقد 
املحكمة   هيئة  لدى  الضشط  بكت بة 
و   481 االبتدائية ب نزك 9 تحت 2قم 
بت 2يخ  السجل التج 2ي 2قم28107  

6 م 22 2223.
384 P

 STE SAFWATFOOD
 SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 
16 فبراير 2223،  تم تأسيس شركة 

ذات املميزات الت لية:
صفواتفود  شركة   : التسمية 

ش.م.م.
حلوي ت،  االجتم عي:  الهدف 

استيراد و تصدير.
حي   562 2قم   2 بلوك  العنوا9: 

اكدال  ايت ملول.
املدة:    99 سنة

د2هم   100.000  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 د2هم.
من ف تح  السنة االجتم عية:     

ين ير إلى 31 دجنبر من كل سنة.
يسير الشركة السيد  التسيير:    
الغري احمد و االد2ي�ضي سيدي احمد 

محمد ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم   : التج 2ي  السجل 
ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  الق نوني 
فبراير   16 بت 2يخ  ب نزك 9  االبتدائية 

2223، تحت 2قم  482/2223.
385 P

STE WAFA EQUIP

SARL 

تأسيس شركة
بمقت�ضى  عقد  عرفي  مؤ2خ  يوم  

الخص ئص  ذات  شركة   إنش ء  تم 

الت لية :

 STE WAFA EQUIP  : التسمية 

.SARL

تجزئة   1 2قم   : االجتم عي  املقر:  

 37 بلوك  األ2�ضي،  الط بق    5537

الحي املحمدي أك دير   5 2 2قم  ش 2ع 

وأعم ل  الع مة  الهدف:اللوازم 

متنوعة في الشن ء.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 

مقسمة ك آلتي :

 1000 أبوجالل:  محمد  السيد 

للحصة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة.

التسيير: أسند التسيير إلى السيد 

محمد أبوجال للمدة غير محدودة. أم  

ب لنسشة للتوقيع الشنكي تلتزم الشركة 

بتوقيع السيد محمد أبوجالل.

ب ملحكمة  وضع  الق نوني  اإليداع 

التج 2ية بأك دير يوم 7 م 22 2223،  

تحت 2قم 120724.

السجل التج 2ي:54585.

386 P

STE IFZWAN BUILDING

SARL AU

بمقت�ضى  عقد  عرفي  مؤ2خ  يوم  

تم إنش ء شركة    ،2022 ديسمبر   26

ذات الخص ئص الت لية :

 STE IFZWAN  : التسمية 

 .BUILDING  SARL -AU

الوف ق   71 ا  الوحدة  املقر: 

بنسرك و اك دير.

الهدف : اشغ ل متنوعة في الشن ء.

د2هم   100.000  : الرأسم ل  

مقسمة ك آلتي : 

السيد عشد الرحيم بخو�ضي 1000 

حصة، بقيمة 100 د2هم للحصة.

إلى  التسيير  أسند   : التسيير 

السيدعشد الرحيم بخو�ضي.

اإليداع الق نوني وضع في املحكمة 

التج 2ية ب ك دير  يوم  7 م 22 2223، 

تحت 2قم 120725.

السجل التج 2ي:54587.

387 P

STE SOULTRATIN
   ش.م.م  ذات الشريك الوحيد

بت 2يخ  و  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة    2223 فبراير   27

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  سجله  التج 2ي 2قم  54623 

ذات املميزات الت لية: 

 ،SOULTRATIN   :                التسمية

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

دوا2 تنفول    : املقر االجتم عي    

امسكروض  اك دير.

الرأسم ل : 50000  د2هم.

: مق ول االعم ل املختلفة  الهدف 

او الشن ء.

الشرك ء :  السيد تكرات مش 2ك. 

التسيير:  تسير الشركة من طرف 

السيد تكرات مش 2ك.

تم اإليداع   : الق نوني  اإليداع     

التج 2ية ب ك دير   الق نوني ب ملحكمة  

2قم  تحت   .2223 م 22   8 بت 2يخ 

. 120745

388 P

WALTER KRIK IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
ين ير   3 في  املؤ2خ  للعقد  طشق  

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2223

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :  

 WALTER KRIK IMMO :  االسم

.S.A.R.L

الهدف  :   جميع عملي ت التطوير 

؛  العق 2ي ألغراض الشيع أو التأجير 

ك نت مشنية  سواء  أي أ2ض،  واقتن ء 

أم ال، وكذلك أي ممتلك ت عق 2ية ؛ 

واستغالل هذه األ2ا�ضي وتنميته ، وال 

التقسيم،  سيم  من خالل عملي ت 

للخدمة،  اصالحه   أو  التجديد،  أو 

أو املش ني  أو املعدات،  أو التجهيزات، 

التج 2ية  أو  السكنية  لالستخدام ت 

أو املهنية أو الصن عية أو غيره  من 

إم  لإليج 2 أو الشيع  ؛  االستخدام ت 

أو التش دل.
2أسم ل : 100000د2هم.

وليد  السيد  التوقيع:   و  التسيير 

بوشدا او ي سي9 ابوجى.

املقر االجتم عي شقة 2قم 9 عم 2ة 

N 26 ش 2ع لقصر لكشير حي املحمدي 

اك دير. 

املدة :  99 سنة.

غرفة  إلى  الق نوني  اإليداع  تم 

السجل االتج 2ي ب ملحكمة التج 2ية 

  ،2223 فبراير   24 بت 2يخ   ، اك دير 

تحت 2قم 120580.

389 P

 STE HOSS BOXING
  SARL 

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

ش.م.م  بـــوكـــســــيـــن  هــــــو2  لشركة 

بعد  و   2223 فبراير   09 بت 2يخ 
تقر2  املحضر  قراءة  و   االستم ع 

م  يلي :                                             

 الحل املسشق للشركة.

تعيي9 السيد ايت لعفيتة كمصفي 

للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوا9 

عم 2ة عش 2،   - الت لي الط بق الث ني 

ش 2ع 29 فبراير و ش 2ع كينيدي، شقة 
2قم 08 - ت لبرجت - أك دير.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ب ك دير بت 2يخ 23 م 22 2223 تحت 
2قم 120685 .

390 P
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شركة  سقاوي سمك  
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
2أسم له  100.000  د2هم مقره  

االجتم عي حي بيخربيشن او2ير 

آك دير

الع دي  الغير  الع م  للجمع  تشع  

بت 2يخ 07 فبراير 2223  قر2 الشرك ء 

م يلي  :            

التصفية املسشقة للشركة.

محمد  برغ ز  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

بيخربيشن  حي  التصفية   مك 9 

او2ير آك دير.   

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بت 2يخ  آلك دير  التج 2ية 

2223 تحت عدد 120612.

391 P

  STE AC MENUISERIE
التشطيب النه ئي للشركة

الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 AC لشركة   االستثن ئي  الع م 

 28 يوم  املنعقد   MENUISERIE

فبراير 2223، تقر2 م  يلي: 

 AC لشركة  النه ئي  التشطيب 

مقر  تحديد  وتم   MENUISERIE

التصفية هو املقر االجتم عي : الط بق 

ش 2ع   33 بلوك   233 2قم  السفلي 

محمد الس د2 أيت املول و عينت 

مصفية  انسة  الشيش ني  السيدة 

للشركة.        

    ثم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية النزك 9 

تحت 2قم 463 ، يوم 2 م 22 2223.

392 P

 STE SURF ET LOISIRS
الع م  الجمع  مداولة  بمقت�ضى  

ين ير  بت 2يخ27  املؤ2خ  االستثن ئي 

2أسم له   والتي  لشركة   ،  2223

مير  مركز  الك ئنة   د2هم   100.000

اللفت سيدي افني.

تقر2 تشطيب الشركة.

تم انج ز اإليداع الق نوني بكت بة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

  ،2223 فبراير   22 بت 2يخ  تيزنيت، 

تحت 2قم 2223/65. 

393 P

 STE ELQABOUL FRERES

 TRANS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
2اسم له  : 100.000 د2هم

زنقة    107 2قم  مقره  االجتم عي: 

06  بلوك 2 حي تيرت العلي  كلميم

قفل التصفية النه ئي
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

 ELQABOUL FRERES لشركة   
9 فبراير 2223، تقر2  TRANSبت 2يخ 

م يلي:

حس ب ت  على  واملص دقة  إقرا2 

التصفية.

املص دقة على تقرير املصفي.

من  وإبراؤه  املصفي  ذمة  إخالء 

املهمة التي كلف به .

إقف ل عملي ت التصفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت 2يخ27  لكلميم  االبتدائية 

2223، تحت 2قم 546  .

394 P

STE ELITE PRIMEURS SARL 
.CAPITAL : 122.222 DH

 Siège Social : DOMICILIE AU

 N°427 AV MED AL FASSI ET

 RUE AGLOU 1ER ETAGE HAY

 SALAM AGADIR

R.C N° : 39477 - AGADIR

الحـــــــــل املسشـــــــق
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

ين ير     17 االستثن ئي املنعقد بت 2يخ 

ELITE PRIMEURS للشركة    2223

تم تقرير م  يلي :

قر2 الحل املسشق للشركة.
للشركة   مصفي   بصفته  عي9 

السيد عشد الجليل مقني.
 407 برقم  التصفية  مقر  حدد 
الط بق  اكلو  الف �ضي  محمد  ش 2ع 

األول حي السالم اك دير.
تم القي م ب إليداع الق نوني :   لدى 
 9 بت 2يخ  ب ك دير  التج 2ية  املحكمة 

فبراير 2223،  تحت  2قم 122396.
395 P

STE BOVINS BELFAA 
 SNC 

تصفية الشركة
املنعقد  الع م  الجمع  بمقت�ضى 
ب ك دير بت 2يخ 31 ين ير 2223 للشركة 

. BOVINS BELFAA SNC : املسم ة
د2هم   10.000 2أسم له   شركة 
 DOUAR : املتواجد مقره  االجتم عي
 AIT SAID BELFAA CHTOUKA AIT

.BAHA
 قر2 الشرك ء م  يلي :

إنه ء عملية التصفية.
التج 2ي  السجل  تشطيب 

للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بٲك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

بت 2يخ 27 فبراير 2223 .
تحت 2قم: 428.

396 P

  STE  BAKAR CARS
شركة املسؤولية املحدودة    

2أسم له  :   500.000 د2هم
مقره  االجتم عي : زنقة 465 2قم 18 
حي املوظفي9 الودادي ت‚ اك دير    

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
قر2ت   2223 ين ير   20 في  املؤ2خ 
السيدة  للشركة  الوحيدة  الشريكة 

هند عط وي م يلي : 
حل نه ئي للشركة.

عط وي  هند  السيدة  تعيي9 
كمصفية للشركة.     

كمقر  االجتم عي  املقر  تحديد 
للتصفية. 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 
ب ك دير بت 2يخ 20  فبراير 2223 تحت 

2قم 120517. 
397 P

 STE CENTRE D’AFFAIRE
TAGHZOUT

SARL 
املقر االجتم عي: شقة 1 ط بق ث ني 
حي بوزك 2 انزك 9 2قم 612 مسدو2ة 

تراست انزك 9
  تصفية الشركة

على اثر مداوالته  بت 2يخ 28 فبراير 
الع مة غير  الجمعية  قر2ت   ،2223
 CENTRE شركة  لشرك ء  الع دية 
 D’AFFAIRE TAGHZOUT  SARL
ب لسجل  مسجلة  م  م  ش    AU
التج 2ي ب ملحكمة االبتدائية بإنزك 9  

تحت 2قم 24619  م  يلي : 
بعد  املصفي  تقرير  اعتم د 

الفحص.
الودية  التصفية  إقف ل  إعال9 

للشركة.
 إبراء ذمة املصفى.    

الصالحي ت  املصفي  تخويل 
األخيرة  اإلجراءات  النج ز  الضرو2ية 
الن تجة عن إقف ل التصفية الودية .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضشط ب ملحكمة االبتدائية بإنزك 9 

ف تح م 22 2223، تحت 2قم 453.
398 P

 GRAPEVINE MOROCCO
السجل التج 2ي : 22321 اك دير

تعـــــــــــــــــــــديل شركة
بت 2يخ  محر2  محضر  بمقت�ضى    
الشريك  قر2   ،2223 فبراير   02  

الوحيد لشركة 
 GRAPEVINE   : يلـــــــــــــــــــــــي  م    

 .MOROCCO
 التصفية املؤقتة وحل الشركة.

السيدة   الوحيد  الشريك  تعيي9 
كمصفية  م 2ي  2وزاليند  ه 2ت 

للشركة.
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االجتم عي  املقر  تخصيص  تم 

للشركة كمك 9 للتصفية.  

عند  يتوقف  الشركة  عمر  مدة   

ت 2يخ 02 فبراير 2223.  

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ب ك دير بت 2يخ 06 م 22 2223، تحت 

الرقم 120712. 

399 P

STE ASSAD AMAN
SNC 

تصـــفية متوقــعة لشركـــــة
 7 بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تصفية  إقرا2  تم   ،2223 فبراير 

ذات  التض منية  لشركة  متوقعة 

املميزات الت لية:

. ASSAD AMAN SNC : التسمية

السعديي9  حي   : االجتم عي  املقر 

02 الزنقة 57 كلميم.

د2هم   100.000  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 د2اهم.

عشد  عنفر   : ب لتصفية  املكلف 

الوافي.

ب ملحكمة  تم   : اإليداع الق نوني 

فبراير   20 بت 2يخ  بكلميم  االبتدائية 

2223، تحت 2قم539/2223.

400 P

 STE REIS CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد

مقره  االجتم عي :  2قم 2 مكر2 

عم 2ة كنز زنقة قصر الشلدية، أك دير

الشريكة  قرا2  ملقتضي ت  طشق  

خديجة  مع 22  السيدة  الوحيدة 

 2223 فبراير   16 بت 2يخ  املوقع 

والق �ضي بم  يلي:

نه ئي  ال  إبراء   ، ذمة املسيرة  إبراء 

2جعة فيه.

ابتداء  األوا9  قشل  الشركة  حل 
و تعيي9   ،2223 فبراير   14 من ت 2يخ 
كمصفية  خديجة  مع 22  السيدة 
يخوله  له   مع كل الصالحي ت التي  
التصفية  عنوا9  وجعل  الق نو9، 
مكر2 عم 2ة كنز زنقة قصر   2 برقم 

الشلدية، أك دير .
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت   ،2223 م 22   7 بت 2يخ 

.122723
401 P

 STE BRACHID DE TRAVAUX
 DIVERS

SARL
شركة ذات مسؤولية محددة 

2أسم له  :   60.000 د2هم
مقره  االجتم عي : مركز تيزي نت ست 

اوالد برحيل ت 2ودانت
السجل التج 2ي : 3459 ت 2ودانت

التصفية املشكرة للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بت 2يخ 

7 فبراير 2223، تم تقرير م  يلي:
املوافقة على الحل املشكر للشركة.
2شيد  ابوضيل  السيد  تعيي9 

 للشركة.
ً
مصفي 

تم تحديد املقراالجتم عي للشركة 
كمك 9 لتصفية الشركة

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
بت 2ودانت بت 2يخ ف تح م 22 2223،  

تحت 2قم 142.
402 P

 STE  IDOUBAIDA
 SARL

  IF N ° : 47287884
RC N° : 4559 
تصفية الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بتزنيت    
تم وضع محضر    2223 ين ير    16
الجمع الع م  االستثن ئي لشركة والتي 

تحمل الخص ئص الت لية :

والتشطيب  الشركة  تصفية 

النه ئي.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية بتزنيت  

تحت 2قم 2223/59 بت 2يخ 16 فبراير 

.2223

403 P

 STE AGOUTI NEGOCE
 SARL

IF 6982259 RC 421

حل الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بتزنيت 

وضع  تم   2022 ديسمبر   13 بت 2يخ 

االستثن ئي  الع م  الجمع  محضر 

الخص ئص  تحمل  والتي  لشركة 

الت لية :

حل الشركة.

 : ك لت لي   للشركة  مصفي  تعيي9 

السيد ابراهيم بن جدي.

بكت بة  تم   : الق نوني   اإليداع   -

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

في   2223/14 2قم  تحت  بتزنيت 

.12/21/2223

404 P

 STE AGOUTI NEGOCE
 SARL

تصفية الشركة
IF 6982259 RC 421

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ بتزنيت 

تم وضع محضر   2022 ديسمبر   15

الجمع الع م االستثن ئي لشركة والتي 

تحمل الخص ئص الت لية :

التشطيب  و  الشركة  تصفية 

النه ئي.

بكت بة  تم  الق نوني :  اإليداع   -

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

في   2223/18 2قم  تحت  بتزنيت 

.13/21/2223

405 P

SOCIETE BOUIFERDE
SARL

بمقت�ضى محضر اجتم ع املنعقـد 

بت 2يخ26/22/2223 تقر2 م يلي :

حل مسشق للشركة ؛

تعييـن مصفي للشركة ؛

جعل مقر التصفية مقر الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  إليداع  تم 

التج 2ية ب ك دير تحت 2قم 122734 

بت 2يخ 27/23/2223.

406 P

مؤسسة الفا للدراسة و التكوين 

املستمر الخاصة
ش.م.م ش.و

شركة في طو2 التصفية

الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بت 2يخ  املنعقـد  االستثن ئي  الع م 

21/23/2222 تقر2 م يلي :

حس ب ت  عـلى  املص دقة 

التصفية ؛

إبراء ذمة املصفي ؛

الحل النه ئي للشركة ؛

التشطيب على السجل التج 2ي.

ب ملحكمة  الق نوني  إليداع  تم 

 485 2قم  تحت  ألنزك 9  االبتدائية 

بت 2يخ 27/23/2223.

407 P

 STE AZAWAN TRAVAUX
 SARL AU

ع م  جمع  محضر  بمقت�ضى 

استثن ئي يوم 17 ين ير 2223 تم بمقر 

الشركة املص دقة على م  يلي :

مك 9  وتحديد  الشركة  حل   -

التصفية ؛

- الغ ء عقد الشركة ؛

هللا  عشد  امل �ضي  السيد  تعي9   -

كمصفي للشركة.

- اإليداع الق نوني وضع ب ملحكمة 

التج 2ية ب ك دير تحت 2قم 122731 

يوم 27/23/2223.

408 P
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»FROZEN FISH«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

18/12/2221 قر2 الشرك ء م يلي :

تصفية  تقرير  على  املوافقة   -

ملصفي  ابراء  اعط ء  و  الشركة 

الشركة.

من التصفية اعتش 2ا من  -االنته ء 

هذا الت 2يخ.

الق نوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكمة  لدى  الضشط  بكت بة 

 87 2قم  تحت  ب نزك 9  االبتدائية 

بت 2يخ 2223/21/13.

409 P

 STE LFAL CARS
 SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بت 2يخ  ش.م.م  كــــــ 2  لــــفــــ ل  لشركة 

االستم ع  بعد  و   2223 23 ين ير 

وقراءة املحضر, تقر2 م  يلي :

أ - تم تفويت 500 حصة من أصل 

يملكه   التي  للشركة  حصة   1000

حصة التي   500 السيد علي ختم و 

تملكه  ف طمة ختم الى السيد سعيد 

اكن و, ليصشح بدلك الشريك الوحيد 

للشركة.

سعيد اكن و 1000 حصة ؛

ختم  علي  السيد  استق لة   - ب 

و تعيي9  من منصشه كمسير للشركة, 

وحيدا  مسيرا  اكري  ابراهيم  السيد 

للشركة.

- تفويض جميع الصالحي ت و  ج 

االمض ءات املتعلقة ب لشركة للسيد 

ابراهيم اكري .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ب ك دير بت 2يخ 23 م 22 2223 تحت 

2قم 120686 .

410 P

LA ZONE 97 شركة
ش.م.م

2أسم له  122.222,22 د2هم
املقر االجتم عي :2قم 94 بلوك F5 حي 

الداخلة أك دير
تفويت حصص اجتم عية وتعيي9 

مسير جديد
بموجب محضر الجمع االستثن ئي 
واملسجل   27/21/2223 يوم  املنعقد 
شرك ء  قر2  بأك ديريوم22/22/2223 
شركة » LA ZONE 97 » ش.م.مم يلي :

اجتم عية  حصة   500 تفويت 
التي في ملك السيد ملزالي عشد الحميد 
الرحيم  عشد  املرابط  السيد  لف ئدة 
2قم  التعريف  لشط قة  الح مل 

.KB65863
6 و7 من الق نو9  تغيير الفصلي9 

األس �ضي ك لت لي :
 52.222,22 أيوب  بوعزيز  السيد 

د2هم 500 حصة اجتم عية.
الرحيم   عشد  املرابط  السيد 
حصة   500 د2هم   52.222,22

اجتم عية.
عشد  ملزالي  السيد  استق لة   .4
ث ني  كمسير  منصشة  من  الحميد 
عشد  املرابط  السيد  مك نه  وتعي9 
الرحيم مسيرا جديد إلى ج نب السيد 

بوعزيز أيوب ملدة غير محدودة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بأك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
2قم  تحت  يوم21/23/2223 

.122639
411 P

»SKILMARK« شركة
ش.م.م

2أسم له  122.222,22 د2هم
املقر االجتم عي : 2قم 4 ش 2ع بويغد 

اداكف  تزنيت
تفويت حصص اجتم عية وتعيي9 

مسير جديد
بموجب محضر الجمع االستثن ئي 
املنعقد يوم 19/21/2223 واملسجل 
قر2 شرك ء  بأك ديريوم22/21/2223 
شركة » SKILMARK« ش.م.مم يلي :

اجتم عية  حصة   1000 تفويت 

على الشكل الت لي :

في  التي  اجتم عية  حصة   500

 500 ملك السيد شكري مصطفى و 

حصة اجتم عية التي في ملك السيدة 

وتيق  السيد  لف ئدة  مليكة,  شكري 

التعريف  لشط قة  الح مل  ابراهيم 

.JE294364 2قم

6 و7 من الق نو9  تغيير الفصلي9 

األس �ضي ك لت لي :

السيد وتيق ابراهيم 122.222,22 

د2هم 1000 حصة اجتم عية.

شكري  السيد  استق لة   .4

وتعي9  مصطفى من منصشة كمسير 

مك نه السيد الحشيب لحسن مسيرا 

ملدة غير محدودة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية بتزنيت 

يوم 29/22/2223 تحت 2قم 52.

412 P

STE SAIKA TRAV
SARL

إشع 2 بتغييرات

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تمت   25/21/2223 في  املؤ2خ 

املقر2ات  على  ب إلجم ع  املص دقة 

الت لية :

السيدة  من  كل  تفويت حصص 

صيك  محيجيشة الش لغ عدده  72.92 

حصة،السيدة صيك  ف طمة الزهراء 

72.92 حصة،السيدة  الش لغ عدده  

 62.50 عدده   الش لغ  ث وي   مروش 

حصة و السيد صيك  امش 2ك الش لغ 

السيد  الى  حصة   145.83 عدده  

صيك  ي سي9.

تعيي9 السيد صيك  ي سي9 مسيرا 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  لكلميم  االبتدائية 

27/22/2223 تحت 2قم547.

413 P

 societe service de

 TRANSPORT DE LUX
SARL

الع م  الجمع  مداولة  بمقت�ضى 

فبراير   14 بت 2يخ  املؤ2خ  االستثن ئي 

2223 لشركة والتي 2أسم له  000 100 

د2هم الك ئنة الرقم 279 ش 2ع 21 ب ب 

ت 2ك  تيزنيت تقر2 م يلي : 

- تفويت حصص الشركة لتصشح  

يوسف انعوش 500 حصة ؛

عشد هللا ميج  500 حصة ؛

أخر  تج 2ي  نش ط  إض فة 

)الحراسة).

تم انج ز اإليداع الق نوني بكت بة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   21/23/2223 بت 2يخ  تيزنيت 

2قم 2223/73.

414 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 25 28 237 626 Fax 25 28 22 81 55

E-mail  : cabinetcaconseil@gmail.com

Agadir

 SOCIETE CREAGRO
SARL

MODIFICATION
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

ثم   13/22/2223 في  املنعقد 

بشركة  تغييرات  احدات  بموجشه 

شركة ذات مسؤولية   CREAGRO «

محدودة حيت قر2 م يلي :

طرف  من  حصة   200 تفويت 

لف ئدة  بنري 9  سعيد  محمد  السيد 

السيد ك يم امي9.

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة . 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  ثم 

 22/23/2223 في  ب نزك 9  االبتدائية 

تحث 2قم 458. 

415 P
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EPIL & SKIN PRO
شركة محدودة املسؤولية 
2أسم له  100000 د2هم

مكتب 2قم 05 حي السالم - اك دير 
21525قم

تعديل
بت 2يخ عرفي  عقد   بموجب 
اتخ ذ  تم  ب ك دير,   2223 ين ير   27

القرا2ات الت لية  : 
 500 تم تفويت   : تفويت حصص 
حصة ك نت في ملك السيدة بوليفة 
ضحى لف ئدة السيدة موصدقي أميمة. 
تجديد التسيير : تم تعيي9 السيدة 
إلى  للشركة  مسيرة  أميمة  موصدقي 
ج نب السيدة بوليفة ضحى و ذلك 

ملدة غير محدودة.
تم نقل   : تحويل املقر االجتم عي 
املقر االجتم عي للشركة من العنوا9 
2قم 1525 مكتب 2قم 05 حي السالم 
عم 2ة   1 الط بق  العنوا9  الى  أك دير 
ش 2ع الحسن األول   11 حفيظ 2قم 

أك دير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  ب ك دير  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120711. 
416 P

 STE APEMA
SARL

2أسم ل الشركة : 100.000.00 
د2هم

مقره  : عم 2ة 2قم 01 حي املخيم 
الوطية – ط نط 9 
تفويت الحصص

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
بت 2يخ  املنعقد  ع دي  الغير  الع م 

21/22/2223. تقر2 م  يلي :
.تفويت بعض الحصص اململوكة 
حفيض  سماللي  السيد  طرف  من 
الس دة على  إلى  حصة   750 عدده  

الشكل الت لي : 
الدين  نو2  ملزوكي  للسيد   150  -
150- حصة للسيد ابراهيم الوعش 9 
 -150 ن فع الوعش 9   : للسيد   150  –
 150 حصة للسيد : الطيب صي د – 

حصة للسيد : 2شيد سروخ.

مع تغيير الشكل الق نوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة بشرك ء

السيد سماللي حفيض  استق لة 

من تسيير الشركة 

الدين  نو2  ملزوكي  السيد  تعيي9 

محدودة  غير  لفترة  للشركة  كمسير 

حفيض  سماللي  السيد  وتعيي9 

كمس عد ملسير الشركة 

األس �ضي  النظ م  تحيي9  تم 

للشركة 

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ي لدى كت بة ضشط املحكمة 

بت 2يخ  لط نط 9  االبتدائية 

27/23/2223 تحت 2قم 33.

417 P

 BUSCHTRICHE
SARL AU

إعـــال9 ق نــوني
املؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 

وت 2يخ محضر   27/22/2223 بت 2يخ 

األس �ضي  الق نو9  و  الع م  الجمع 

قر2ت  ب نزك 9   28/22/2223

الجمعية الع مة االستثن ئية لشركة  

BUSCHTRICHE SARL AU م يلي :

من  اجتم عية  حصة   1000 بيع 

طرف السيد حسن أمي9 وطنيته 2قم 

إزام  السيد علي  لف ئدة   JB268856

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

د2هم   100.00 بثمن   .P41178 2قم 

للحصة اي م  مجموعه 100.000.00 

د2هم.

حسن  السيد   : املسير  استق لة 

.JB268856 أمي9 وطنيته 2قم

السيد   : ذمة املسير القديم  إبراء 

.JB268856 حسن أمي9 وطنيته 2قم

السيد   : جديد  مسير  تعيي9 

التعريف  لشط قة  الح مل  إزام  علي 

مسير وحيد   P41178 الوطنية 2قم  

لفترة غير محدودة.

علي  السيد   : االجتم عي  التوقيع 

إزام.

تحيي9 الق نو9 االس �ضي للشركة .
لدي  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  بإنزك 9  االبتدائية  املحكمة 

26/23/2223 تحت 2قم 484 .
418 P

 D-CIRCLE
 N°97 BLOC L CITE EL HOUDA

 2EME ETAGE
AGADIR

الجمع  محضر  بمقت�ضى   -  1
بت 2يخ  اك دير  في  اإلستئن ئي  الع م 

22/26/2222 تقر2 م يلي :
تم تفويت جميع حصص السيدة 
لص لح  حصة  العشدوي500  اميمة 

السيد موالي احمد اكن و
تم تفويت جميع حصص السيد 
لص لح  حصة   500 اكن و  محمد 

السيد موالي احمد اكن و.
السيدة  استق لة  قشول 
محمد  السيد  و  العشدوي  اميمة 

اكن واملسيرين للشركة*
تعيي9 السيد موالي احمد اكن و 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  2
بت 2يخ  بأك دير  التج 2ية  املحكمة 
2قم  تج 2ي  سجل   28/22/2222

49175 تحت 2قم 120628.
الخالصة لإلشه 2 

419 P

CABINET SABCONSULTING

BNIDARK
SARL AU

 Siège social  : PARCELLE N 373

 .CITE AL WIFAQ AGADIR

ICE : 222193445222244

RC : 39369 IF : 33636637

هشة للحصص و تغيير مسير الشركة
للجمع  الضشط  ملحضر  طشق  

بت 2يخ  للشركة  االستثن ئي  الع م 

22/22/2223 تقر2 م  يلي : 

خ لد  اتن 9،  مصطفى  قشول 

السعدية اتن 9  اتن 9، محمد اتن 9، 

و خليجة اتن 9 كشرك ء جدد.

قشول هشة 5000 حصة من طرف 
مصطفى  من  لكل  اتن 9  الحسي9 
اتن 9،  محمد  اتن 9،  خ لد  اتن 9، 

السعدية اتن 9 و خليجة اتن 9.
من  اتن 9  الحسي9  استق لة 

منصشه كمسير للشركة.
كمسير  اتن 9  مصطفى  تعيي9 

للشركة.
الضشط  ك تب  لدى  اإليداع  ثم 
بت 2يخ  بأك دير  التج 2ية  للمحكمة 

26/23/2223 2قم 120705.
420 P

شركة ريرامار
ش.م.م 

برأسم ل قد2ه 100.000.00 د2هم
2قم 12 ش 2ع سيدي الح ج الحشيب 

ليش لي بيوكرى
الجمع  محضر  بمقت�ضى 
بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي  الع م 
املص دقة  تمت   ،27/22/2223  :

ب إلجم ع على املقترح ت اآلتية :
الشريكة  و2ثة  على  املوافقة 
املتوفية املسم ة قيد حي ته  حفيظة 

ايت غ نم.
توزيع حصص الشريكة املتوفية.

- تحيي9 الق نو9 األس �ضي. 
- صالحي ت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  ثم 
 : بت 2يخ  ب نزك 9  االبتدائية 
 : 2قم  عدد  تحت   23/22/2223

.415/2223
421 P

 SOCIETE »AQUA FILTER
 » AGADIR

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 CAPITAL SOCIAL : 122 222.22

DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE OUJDA NR

.91 AGADIR
RC : 52715 / AGADIR

االستثن ئي  الع م  الجمع  قر2 
املنعقد بت 2يخ 2223/22/16م  يلي  :
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حصة اجتم عية   500 تفويت ل 
تربن  مصطفى  السيد  طرف  من 

لف ئدة السيدة أسم ء فون دي.
حصة اجتم عية   500 تفويت ل 
فون دي  أسم ء  السيدة  طرف  من 

لف ئدة السيد إبراهيم فون دي.
استق لة املسير وتعي9 مسير جديد 

للشركة.
التوقيع االجتم عي.

تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  بأك دير  التج 2ية  املحكمة 

2223/23/27تحت 2قم 122735.
422 P

 »Sté » BEGDONALD
 SARL

ICE : 221386832222258

الغير  الع م  الجمع  بمقتضـى 
 ،22/22/2223 في  املؤ2خ  الع دي 
تقر2   BEGDONALD SARL لشركة 

م يلي : 
I- بيع حصص :

400 حصة للسيد ابراهيم شهيم 
لف ئدة السيد الفق  ابراهيم.

عشدهللا  للسيد  حصة   400
اعوي�ضي لف ئدة السيد الفق  ابراهيم.
ترا2  عزيز  للسيد  حصة   150

لف ئدة السيد الفق  ابراهيم.
ترا2  عزيز  للسيد  حصة   50

لف ئدة السيد محمد ب 2يز.
عشدهللا  السيد  استق لة   II  -
للشركة  كمسير  مه مه  من  اعوي�ضي 
وتولي السيد الفق  إبراهيم و السيد 
إلى جنب  محمد ب 2يز تسييره  جنًش  

لفترة غير حدودة.
قر2الجمع الع م غير الع دي منح : 
السيد   : التوقيع املنفصل للمسيرين 

الفق  إبراهيم أو السيد محمد ب 2يز.
األس �ضي  الق نو9  تحيي9   III-

للشركة.
ب ملحكمــة  الق نوني  اإليداع  تم   -
االبتدائية ب نزك 9، في 27/23/2223 

تحت 2قم 489.
423 P

 SOCIETE AY-MARQUE«
 »SARLAU

2.ت : 37821

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيد

الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 2223/21/29 بت 2يخ  االستثن ئي 

تقر2 م  يلي :

الحصص  جميع  تفويت 

اململوكة  حصة)   500( االجتم عية 

للسيد ابال عشد الرحيم لف ئدة السيد 

اتخ د  ثم  لذلك  وتشع   حج د حسن 

تحيي9  مع  جديد  أس �ضي  ق نو9 

الفصل :

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد والفصول 6، 7.

استق لة املسير الس بق   : التسيير 

للشركة وتعيي9 املسير الوحيد السيد 

مع  محدودة  غير  ملدة  حسن  حج د 

صالحية التوقيع.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  ثم 

م 22   23 يوم  بأك دير  التج 2ية 

2223تحت 2قم 120692.

424 P

 SOCIETE HBP IMMOBILIER
S.A.R.L

السجل التج 2ي 27531 اك دير

بت 2يخ استثن ئي  عقد   بمقت�ضى 

وبقرا2من  بأك دير   07-11-2022

املســـؤولية  ذات  الشـــركة  شرك ء 

 SOCIETE HBP املحـــدودة 

 IMMOBILIER S.A.R.Lتقر2 م  يلي :

العنوا9  إلى  الشركة  مكتب  نقل 

اليمن   10 عم 2ة   402 2قم  الت لي 

حصص  نقل  اك دير،  تكوين   2

وتعيي9  املسير  استق لة  املس همي9، 

تمديد غرض الشركة،  مسير جديد، 

تحديث النظ م األس �ضي، صالحي ت 

الصالحي ت  الى  اض فة  التوقيع. 

إجراءات اإليداع  املمنوحة الستيف ء 

والنشر املنصوص عليه  في الق نو9.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية بأك دير بت 2يخ 2022-11-07 

تحت 2قم 119184.
425 P

GRAM COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
الرأسم ل : 12.222,22 د2هم

بمقت�ضى قرا2ات املس هم الوحيد 
 GRAM COM SARL AU« لشركة 
 2016 أغسطس   29 بت 2يخ  املنعقد 

و13فبراير2223،تقر2 م  يلي : 
تجديد مه م التسيير للسيد نج ح 

مصطفى ملدة ثالث سنوات إض فة.
تغيير عنوا9 املقر الرئي�ضي للشركة 
 APP 2 & 3 - ETGAE 1 -« : ليصشح 
 IMM49 -AV MESSOUD SALAM
 N° B725 من  بدال   »-AGADIR
 ZONE INDUSTRIELLE-AIT

MELLOUL
األس �ضي  النظ م  تحديث  تم 
بعي9  أخذا   ،GRAM COM لشركة 
اإلعتش 2 التغييرات موضوع القرا2ات 

املتخذة أعاله.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية بأك دير بت 2يخ01م 222322 

تحت 2قم 120652.
426 P

 SOCIETE SOUTH MARINE
MAROC SA

شركة مجهولة الهوية
2أسم له  1.000.000.00 د2هم

مكتب 2قم 620 الط بق األول عم 2ة 
ف د الخير إدير ش 2ع الحسن الث ني 

أك دير
2.ت 125 37

بمقت�ضى محضر الجمع الع م غير 
الع دي، فقد تقر2 م  يلي :

نقل املركز االجتم عي إلى العنوا9 
الت لي : مكتب 2قم 620 الط بق األول 
الحسن  إدير ش 2ع  الخير  عم 2ة ف د 

الث ني أك دير.

النقدي  التحرير  على  املوافقة 
بمشلغ  للرأسم ل  الث ني  للنصف 
وب لت لي فإ9 الجمع  د2هم.   500.000
الرأسم ل  أ9  على  يشهد  الع م 

للشركة محر2 كلي .
تعديل الشند 4 »املركز االجتم عي« 
للنظ م  »الرأسم ل«   6 والشند 

االس �ضي للشركة.
للقي م  الصالحي ت  اعط ء 

ب إلجراءات الق نونية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية ألك دير يوم 06 م 22 2223 

تحت عدد 120709 
427 P

عقد تسيير حر
تم   ،  2221/23/29 بت 2يخ  إنه 

تحرير عقد تسيير حر بي9 :
الطيب  السيد   : األول  الطرف 
ازكري بن الحسي9 ، مغربي ، الح مل 
2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 
J 96109 و الس كن بشلوك أو 15 2قم 

5 أنزا أك دير.
إبراهيم  السيد   : الث ني  الطرف 
 ، عمر  بن  الحسن  بن  بوبكر  ايت 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
2قم J 243242 و الس كن برقم 1938 

الحي املحمدي أك دير
األول  الطرف  خالله  من  اتفق 
ملحل  الحر  التسيير  مه م  إسن د 
املسجل ب لسجل   ، السي 2ات  كهرب ء 
إلى   37424 2قم  تحت  التج 2ي 
سنوات   6 ست  ملدة  الث ني  الطرف 

ابتداء من 2221/23/29.
428 P

 SOCIETE SAFA IRRIGATION
SARL AU

املقر االجتم عي : ش 2ع الجيش امللكي 
زنقة هوا2ة 2قم 05 كلميم

السجل التج 2ي 2قم : 4497 بكلميم
تعديل

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوم  واملسجل   24/22/2223
الجمع  عقد  تم   27/22/2223
 SAFA لشركة  االستثن ئي  الع م 
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املسؤولية  ذات   IRRIGATION
 122.222,22 2أسم له   املحدودة، 

د2هم، حيث تقر2 م  يلي :
لهرايك.  يوسف   : السيد  تعي9 
املزداد بت 2يخ : 25/26/1986 ب نزك 9 
ايت ملول والح مل لشط قة التعريف 
الوطنية 2قم : JB 356319، العنوا9 
تراست   10 الرقم   714 ب لزنقة   :
ملدة  للشركة  جديد  كمسير  انزك 9. 

غير محددة.
تلتزم الشركة بتوقيع املدير السيد 
مع أي إدا2ة ع مة   ، لحريك يوسف 
ب ستثن ء  خ صة،  أو  ع مة  وششه 
التي  واملصرفية  امل لية  املؤسسة 
لآلنسة  الفردي  ب لتوقيع  ستلتزم 
اإلد2ي�ضي لال لطيفة لفترة غير محددة.
األس �ضي  الق نو9  تحيي9 

بتغييرالفصول 14.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  بكلميم  االبتدائية 
21/23/2223 تحت 2قم 584/2223.
429 P

 MAP SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الع دي  الغير  الع م  الجمع  إ9 
قر2   2223 فبراير   15 املنعقد بت 2يخ 

الشرك ء م  يلي :
قشول استق لة السيد الصغير عشد 

الوه ب. من مه مه كمسير للشركة.
تعيي9 السيد اتن 9 ص لح كمسير 

جديد.
: تم إنج زه لدى  اإليداع الق نـوني 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
تحـت   2223 فبراير   28 يوم  انزك 9 

2قم 444.
430 P

شركة دولوكس لوكاسيون
ش.م.م 

برأسم ل قد2ه 100.000 د2هم 
2قم 336 ش 2ع املق ومة ايت ملول 

انزك 9 
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
فبراير   3 بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي 
2223، تمت املص دقة ب إلجم ع على 

املقترح ت اآلتية :

- استق لة السيدة ن يت العش 2   
للشركة  كمسيرة  منصبه   من  حن 9 
الهوى  ابو  ع ئشة  السيدة  وتعيي9 
يعود  حيث  للشركة  وحيدة  مسيرة 
التوقيعي9  من  كل  لوحده   إليه  

الشنكي و االجتم عي.
- صالحي ت. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بت 2يخ  ب نزك 9  االبتدائية 

2223 تحت عدد 2قم 447/2223.
431 P

شــركة أنجيبلوس ش.م.م
» SOCIETE INGEPLUS sarl «

2أ2 م له  : 100.000 د2هم
املقر االجتم عي :  مكتب 2قم 53 
الط بق 4 قس 2ية امل مونية طريق 
حسن بو نعم ني ف.ش 500 حي 

الداخلة أك دير
1 - بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
»أنجيشلو2« ش.م.م لشركة   للشرك ء 
2223م،  فبراير   15 بت 2يخ  املؤ2خ 

تقر2 م  يلي :
تحويل املقر االجتم عي للشركة إلى 
4 ب لط بق  العنوا9 الت لي : شقة 2قم 
العلوي الث ني ش 2ع القنيطرة بلوك 

09 2قم 01 الحي املحمدي أك دير.
الق نو9  من   4 الفصل  تعديل 

األس �ضي للشركة.
الجديد  األس �ضي  الق نو9  تشني 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

»أنجيشلو2«.
- لقد تم اإليداع الق نوني لدى   2
املحكمة التج 2ية بأك دير بت 2يخ ف تح 

م 22 2223 تحت 2قم 120656.
432 P

 BENZ & SPORT SARL
شركة محدودة املسؤولية 
 2أسم له  100.000 د2هم

املقر االجتم عي: ش 2ع ابن العربي 
تجزئة 2قم 6 الحي الصن عي اك دير. 

 انش ء شركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 3 فبراير 2223 قر2 مس همو الشركة 

م  يلي :

1 - إض فة الشع 2 التج 2ي )ب دل 

فكتو2ي) الى اسم الشركة.

االس �ضي  الق نو9  تعديل   -  2

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

الك دير تحت 2قم 54523 بت 2يخ ف تح 

م 22 2223.

433 P

CABINET SABCONSULTING

R.B BUSINESS GROUP SARL
إعال9 عن توزيع حصص اله لك 

وتعيي9 مسير جديد
الع م  الجمع  ملحضر  طشق  

فبراير   6 بت 2يخ  للشركة  االستثن ئي 

2223 تقر2 و بإجم ع الشرك ء م  يلي : 

 اإلعال9 عن استمرا2 نش ط الشركة

مع الو2ثة 2غم وف ت الشريك الوحيد.

اإلعال9 عن توزيع حصص اله لك

عشود  بن  عشد هللا  السيد  تعيي9 

كمسير جديد للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 120691 التج 2ية ألك دير تحت 2قم 

بت 2يخ 3 م 22 2223.

434 P

BEN D’OR SARL
إعال9 عن تو زيع حصص اله لك 

وتعيي9 مسير جديد
الع م  الجمع  ملحضر  طشق  

فبراير   6 بت 2يخ  للشركة  االستثن ئي 

2223 تقر2 و بإجم ع الشرك ء م  يلي : 

نش ط  استمرا2  عن  اإلعال9 

وف ت  2غم  الو2ثة  مع  الشركة 

الشريك الوحيد.

اإلعال9 عن توزيع حصص اله لك

عشود  بن  عشد هللا  السيد  تعيي9 

كمسير جديد للشركة.

 تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 120690 التج 2ية ألك دير تحت 2قم 

بت 2يخ 3 م 22 2223.

435 P

صايطو صايطو إستيراد تصدير 

ش.م.م.ش.و
 SAITO IMPORT EXPORT 

SARLAU

مقره  االجتم عي : 2قم 35 ، الحي 

الصن عي تسيال الدشيرة الجه دية 

 بت 2يخ 20 فبراير 2223 قر2 الشريك

الوحيد م يلي :

الشركة  غرض  من  شطب   -

للمنشآت  مؤجر   : الت لي  النش ط 

التج 2ية والصن عية.

الشركة  غرض  إلى  إض فة   -

وتجميد  تجهيز   : الت لي  النش ط 

وتخزين املنتج ت السمكية.

- قشول النظ م األس �ضي الجديد   

للشركة.

2 - وقد تم اإليداع الق نوني بكت بة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2223 م 22   3 ب نزك 9 بت 2يخ 

2قم 469.

436 P

املكتب الع م للحس ب ت واالستش 2ات

الرقم 16 ش 2ع 29 فبراير ت لبرجت أك دير

اله تف : 06 67 60 26 74 

شركة أمازيغ
» SOCIETE AMAZIGH «

 شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  : 2.200.000 د2هم

مقره  اإلجتم عي : الرقم 26-24 

طريق بيوكرا القليعة إنزك 9 أيت 
ملول

1 - إ9 الجمع الع م املنعقد بت 2يخ 

18 ين ير 2223 قر2 م  يلي : 

 إقرا2 الوف ة وتحويل أنصشة املتوفى

إلى الو2ثة.

الو2ثة  على  الحصص  توزيع 

األحي ء.

املوافقة على بيع األسهم ونقله .

النظ م  على  الالحقة  التعديالت 

األس �ضي.

ب إلجراءات  القي م  صالحي ت 

الق نونية.
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2- تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

بأك دير  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

عدد  تحت   2223 م 22   3 بت 2يخ 

.120688

437 P

LA PERLE BESPOKE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمس هم وحيد

برأ2 م ل : 100.000 د2هم

السجل التج 2ي 2قم: 133643

مقره  اإلجتم عي : زينيت بيزنيس 

س نترش 2ع مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق الث لث الشقة 2قم 14 ب ب 

دوك لة مراكش

إعال9 التأسيس
املؤ2خ  تأسي�ضي  عقد  بمقت�ضى 

بت 2يخ 27 ين ير2223 املسجل بت 2يخ 

7 فبراير2223 تم تأسيس شركة ذات 

بمس هم وحيد  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية:

 LA PERLE:اإلجتم عية التسمية 

. BESPOKE EVENTS

املوضوع اإلجتم عي:

الفع لي ت  ك فة  وتنسيق  تنظيم 

الع مة والحفالت   والعروض 

 أو الخ صة وغيره  .

وإدا2ة  التسويق  استش 2ات 

األعم ل والتنظيم وأي مج ل متعلق 

ب لتسويق .

املقر اإلجتم عي: مقره  اإلجتم عي 
مسلم  ش 2ع  س نتر  بيزنيس  زينيت 

الشقة  الث لث  الط بق  بوك 2  تجزئة 
2قم 14 ب ب دوك لة مراكش.

2أ2 امل ل: يحدد 2أ2 م ل الشركة 

 1.000 100.000 د2هم مقسم الى  في 

حصة ب 100 د2هم للحصة الواحدة 

محر2ة ك ملة.

الشركة  بتسيير  التسيير:يقوم 

السيدة:

في  املقيمة  2شيدي  سه م   -

 92270 بو2غينو9  دي  ش 2ع   29

بواكولوكب فرنس  الح ملة للشط قة 

. PN832253 :الوطنية 2قم

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة ابتداء من ت 2يخ تأسيسه .

تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

فبراير2223   22 بت 2يخ  بمراكش  

تحت 2قم 145177 .

438 P

 C&M 

 C&M PROJECT 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمس هم وحيد

برأ2 م ل : 100.000 د2هم

السجل التج 2ي 2قم: 133639

مقره  اإلجتم عي: زينيت بيزنيس 

س نتر ش 2ع مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق الث لث الشقة 2قم 14 ب ب 

دوك لة مراكش

إعال9 التأسيس
املؤ2خ  تأسي�ضي  عقد  بمقت�ضى 

املسجل  فبراير2223  ف تح  بت 2يخ 

تأسيس  تم  فبراير2223   7 بت 2يخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الخص ئص  ذات  وحيد  بمس هم 

الت لية:

 . C&M  :التسمية اإلجتم عية

 C&M: التج 2ي  الشع 2 

.PROJECT

املوضوع اإلجتم عي:

وك لة عق 2ية.

األشغ ل املتنوعة أو الشن ء.

ت جر.

املقر اإلجتم عي: مقره  االجتم عي  

مسلم  ش 2ع  س نتر  بيزنيس  زينيت 

الشقة  الث لث  الط بق  بوك 2  تجزئة 

2قم 14 ب ب دوك لة مراكش.

2أ2 امل ل: يحدد 2أ2 م ل الشركة 

 1.000 100.000 د2هم مقسم الى  في 

حصة ب 100د2هم للحصة الواحدة 

محر2ة ك ملة.

الشركة  بتسيير  يقوم  التسيير: 

السيد:

 14 - ك كوت  إ2يك تريزو2 املقيم في 
ش 2ع دانييل ب الفوا9 62880 فيندي 
لو فيي فرنس  الح مل لجواز السفر 

. 17AF11151 2قم
 99 املدة: حددت مدة الشركة في 

سنة ابتداء من ت 2يخ تأسيسه .
تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
بمراكش بت 2يخ 22 فبراير2223 تحت 

2قم 145175 . 
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REM PEOPLE MAROC
تأسيس

في  بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ   1
ين ير2223   18 بت 2يخ  الدا2 الشيض ء 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :
 REM PEOPLE: التسمية 

.MAROC
الهدف اإلجتم عي :

املنتج ت  وتوزيع  استيراد 
الغذائية.

عشد  ش 2ع   5  : اإلجتم عي  املقر 
 5 هللا بن ي سي9 عم 2ة بليدو9 ط بق 

الدا2الشيض ء.
ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99: املدة 

التأسيس.
محدد  الرأسم ل   : الرأسم ل 
إلى  مقسمة  د2هم   122.222,22 في 
د2هم   100 فئة  من  حصة   1000
محر2ة  جميعه   الواحدة  للحصة 

ومسندة إلى الشريك :
السيد : فيصل اعراب.

لالحتي ط الق نوني   %5  : األ2ب ح   
سواء  الشرك ء  تقدير  والش قي حسب 

يوزع أو ينقل.
:تم تعيي9 السيد فيصل  التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  اعراب 

محدودة.
ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم   2
2قم  تحت  ب لدا2الشيض ء  التج 2ي 

57433 بت 2يخ 2 م 22 2223.
بي 9 مختصر 
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ARDA MERT

SARL AU

تأسيس شركة
I-  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤ2خ في 

تم إيداع الق نو9   ،  2223 فبراير   2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

الت لية:  املميزات  وذات  املحدودة  

.ARDA MERT SARL AU : التسمية

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

وفي الخ 2ج:

الداخلية. الديكو2ات  استيراد 

املع مالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

الصن عية  أو  اإلستيراد  أو  التج 2ية 

أو امل لية أو املنقولة أو غير املنقولة 

املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 

قد  التي  أو  أعاله  املذكو2ة  ب ألشي ء 

تسهل تطويره .

ش 2ع   64  : اإلجتم عي  املقر 

شقة   1 الط بق  املديوني  هللا  عشد 

2الدا2الشيض ء.

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

100.000د2هم  في  اإلجتم عي محدد  

إجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

100د2هم للواحدة، مكتتشة  من فئة 

 : لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحر2ة 

السيد حمزة بولكش �ضي.

 السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

: تم تعيي9 السيد حمزة  التسيير   

بولكش �ضي مسيرا للشركة.

الق نوني  اإليداع  تم   -II

املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 

 13 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء  التج 2ية 

فبراير2223، تحت 2قم 22858273.
ملخص قصد النشر
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YALKITIUM SERVICES
ي لكيتيوم سيرڤيس

شركـة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد 

2أسم له  : 100.000  د2هم
26 ش 2ع مر2 السلط 9 شقة 3 
الط بق 1 الدا2 الشيض ء - املغرب

الـتــأسـيـس
بمقت�ضى عقد عرفي ب لدا2الشيض ء 
بت 2يخ الدا2 الشيض ء 06 فبراير 2223 
لشركة  األس �ضي  الق نو9  تحرير  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خ صيته  ك لت لي:
التسمية : ي لكيتيوم سيرڤيس.

الهدف : 
  اإلستش 2ات اإلدا2ية.

املع مالت  جميع  ع مة,  وبصفة 
التج 2ية أو اإلستيرادية أو الصن عية 
العق 2ية  أو  املنقولة  أو  امل لية  أو 
املرتشطة بشكل مش شر أو غير مش شر 
ب ألشي ء املذكو2ة أعاله أو التي يمكن 

أ9 تس هم في إنم ء الشركة.
ش 2ع   26 اإلجتم عي:  املقر 
 1 الط بق   3 شقة  السلط 9  مر2 

الدا2الشيض ء - املغرب.
املدة :   99 سنة  .

د2هم   100.000 الرأسم ل: 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  د2هم   100
ك مله  ووزعت على الشريك الوحيد 

السيد الخطيب ي سر.
التسيير: عهد به ملدة غير محددة 
وبصالحي ت مطلقة للسيد الخطيب 
ي سر املقيم فيال انجرا حي السفراء 

السوي�ضي الرب ط.
إلى ين ير  ف تح  من  امل لية:   السنة 

31 ديسمبر.
لإلحتي ط الق نوني   %5   : األ2ب ح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أم   والش قي 
تحت اإلحتي ط  حسشم  يقر2ه الجمع 

الع م.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 
فبراير   27 بت 2يخ    ب لدا2الشيض ء 

2223 تحت 2قم 860526. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي 

ب لدا2الشيض ء بت 2يخ 27 فبراير2223 

تحت 2قم 573729.

من أجل التخليص واإلشه 2 
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J.N ALUMINIUM  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد

 2أسم له   : 100.000  د2هم

املقر اإلجتم عي :   مركز زينيث 

لألعم ل ش 2ع مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق الث لث شقة 2قم 14 ب ب 

دك لة  مراكش 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد 

مبرم  عرفي  عقد  على  بن ءا 

تم  ين ير2223،   23 بت 2يخ  بمراكش 

وضع الق نو9 األس �ضي لشركة ذات 

وحيد،  و شريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاته  ك لت لي :

    J.N ALUMINIUM التسمية:    

ش.م.م.ش.و.

زينيث  مركز    : اإلجتم عي  املقر 

بوك 2  تجزئة  مسلم  ش 2ع  لألعم ل 

ب ب   14 2قم  شقة  الث لث  الط بق 

دك لة  مراكش  .

: حددت مدة الشركة في99  املدة 

تسجيله   ت 2يخ  من  ابتدءا  سنة 

يتم                              لم  م   التج 2ي  ب لسجل 

تمديده  أو حله  قشل األوا9.

 الهدف: 

أعم ل نج 2ة األملنيوم.

 الرأسم ل: حدد 2أسم ل الشركة 

إلى  د2هم مقسم   100.000 مشلغ  في 

1000  حصة من فئة 100.00 د2هم 

كم   الشرك ء  على  قسمت  للحصة، 

يلي:

الح مل   JAWAD NAFI -السيد: 

 EE293934، 2قم  الوطنية  للشط قة 

1000 حصة.

 JAWAD التسيير:  تم تعيي9 السيد

الح مل للشط قة الوطنية 2قم   NAFI

EE293934، كمتصرف للشركة ملدة 

غير محدودة. 

: من ف تح  السنة امل لية للشركة   

ين ير إلى غ ية31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج 2ية بمراكش 

عدد  تحت   2223 فبراير   8 بت 2يخ 

144571، تحت الرقم الترتيبي 1631  

والرقم التحليلي 133117.
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STE AAKAR DU SUD AU
تأسيس شركة

مؤ2خ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى    -I

إيداع  تم  فبراير2223،   13 في  

ذات  لشركة  التأسي�ضي  الق نو9 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

في أم نة السجل للمحكمة التج 2ية 

ب لدا2الشيض ء وذات املميزات الت لية:

 STE AAKAR DU   : التسمية 

.SUD AU

 الهدف : 

إنع ش الشن ء العق 2ي.

   مف وض . 

  أعم ل مختلفة.    

 تأجير.

ش 2ع   26: اإلجتم عي  املقر   

 1 الط بق   3 2قم  سلط 9  مر2 

الدا2الشيض ء.

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

اإلجتم عي محدد  في  100.000 د2هم 

مقسم إلى 1000 حصة إجتم عية من 

مكتتشة  للواحدة،  1000د2هم  فئة  

ومحر2ة ب لك مل وموزعة لف ئدة :

السيد بلغدا2 محمد 1000 حصة.  

املجموع : 1000 حصة.

السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيي9 السيد مدير   : التسيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك واحد . 

 22 ولد ف  السيد بلغدا2 محمد  

املغربية   جنسية  من  فبراير1992، 

2قم  الوطنية  الشط قة  2قم  ح مل 

 58 بلوك   21 مقيم في   BH  357268

سيدي عثم 9 الشيض ء.

الق نوني  اإليداع  تم   -II

املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 

 16 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء،  التج 2ية 

فبراير2223 تحت 2قم  572559.
ملخص قصد النشر
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STE DISTRIBUTION 
SAR

تأسيس شركة
I-  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤ2خ في  
الق نو9  إيداع  تم  فبراير2223،   17

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة في أم نة السجل للمحكمة 

وذات  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

املميزات الت لية:

 STE DISTRIBUTION  : التسمية

.SAR

الهدف :

 إنع ش الشن ء العق 2ي.

مف وض  .

أعم ل مختلفة  .

استيراد  وتصدير.

جميع  وتشغيل  وامتالك  إنش ء 

األعم ل املتعلقة ب لترويج للممتلك ت  

واألعم ل املتنوعة.

ش 2ع   26: اإلجتم عي  املقر 

 1 الط بق   3 2قم  سلط 9  مر2 

الدا2الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

اإلجتم عي محدد  في  100.000 د2هم 

مقسم إلى 1000 حصة إجتم عية من 

مكتتشة  للواحدة،  1000د2هم  فئة  

ومحر2ة ب لك مل وموزعة لف ئدة :
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 334 سعيد  بلح ج  ايت  السيد 

حصة.
السيد الفقير 2شيد 333 حصة.

السيد شم مة عشد الرزاق 333   
حصة.

املجموع:  1000 حصة.
السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 
اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
تم تعيي9 السيد مسير   : التسيير 

للشركة لفترة غير محدودة.
ولد  السيد شم مة عشد الرزاق  
الجنسية  من  م 198322،   22 في 
الشط قة   2قم  ح مل   ، املغربية 
مقيم في   BH  274822 الوطنية 2قم 
 7 جميلة  الذهب  وادي  طريق   276

الشيض ء.                  
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم   -II
التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 
 24 بت 2يخ   ب لدا2الشيض ء، 

فبراير2223 تحت 2قم573663.
ملخص قصد النشر
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 MAJORMALL
ش.م.م ذات شريكة وحيدة  
2أسم له  : 100.000   د2هم 

26 ، ش 2ع مر2 السلط 9 ط بق 1 
شقة 3 الدا2 الشيض ء

الـتــأسـيـس
بمقت�ضى عقد عرفي ب لدا2الشيض ء  
تحرير  تم  أكتوبر2223  ف تح  بت 2يخ 
ذات  لشركة  األس �ضي  الق نو9 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

خ صيته  ك لت لي:
.MAJORMALL : التسمية

الهدف بيع الشكوالطة ب لتقسيط.
ش 2ع   ،  26 اإلجتم عي  املقر 
 3 شقة   1 ط بق  السلط 9  مر2 

الدا2الشيض ء.

املدة :   99 سنة.

د2هم   100.000 الرأسم ل: 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

على  بك مله    وزعت  د2هم    100

الشريكة الوحيدة السيدة  مونى ابن 

كيرا9.

التسيير: عهد به ملدة غير محددة 

مع الصالحي ت املطلقة للسيدة مونى 

ابن كيرا9.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

إلى31 ديسمبر.

الق نوني  لالحتي ط   %5 األ2ب ح:  

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أم   والش قي 

يقر2ه  م   حسب  اإلحتي ط   تحت 

الجمع الع م.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   II

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 860869 2قم  تحت  ب لدا2الشيض ء 

بت 2يخ     2 م 2223.22

ب لسجل  الشركة  تقييد  تم   III

2قم   تحت  ب لدا2الشيض ء  التج 2ي 

574481بت 2يخ 2 م 222322  . 
من أجل التخليص واإلشه 2 
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NIDAL INCENDIE
 S.A.R.L 

تأسيس شركة
I-  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤ2خ في 
الق نو9  إيداع  تم  فبراير2223،   22

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة  وذات املميزات الت لية:

  NIDAL INCENDIE: التسمية 

. S.A.R.L

في  الغرض من الشركة   : الهدف 

لنفسه    ، القي م  هو  الشلدا9  جميع 

وب لني بة عن أطراف ث لثة ، بم  يلي:

الحريق  ومعدات  مواد  ت جر 

واألمن.

ش 2ع   26  : اإلجتم عي  املقر 

 3 2قم  األول  الط بق  سلط 9  مر2 

الدا2الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

.12.222,22 في   محدد   اإلجتم عي 

حصة   100 إلى  مقسم  د2هم 

100د2هم  فئة  من  إجتم عية 

ب لك مل  ومحر2ة  مكتتشة  للواحدة، 

وموزعة لف ئدة :

 السيد شو2و يوسف.

السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيي9  السيد شو2و 

يوسف مسيرا للشركة.

الق نوني  اإليداع  تم   -II

املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 

 27 بت 2يخ  ب لدا2الشيض ء،  التج 2ية 

 860551 2قم  تحت  فبراير2223، 

و573931.
ملخص قصد النشر
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STE LEISURE ASSETS III
شركة ذات مسئولية محدودة 

بشريك واحد

 2أسم له  :  100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 279 ش 2ع 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم : 573727 

الدا2 الشيض ء
2قم القيد ب لسجل الضريبي: 

53567979

بت 2يخ عرفي  عقد   بموجب 

الدا2  في  مسجل   2022 دجنبر   28  

تم   ،  2223 ين ير   23 في  الشيض ء 

مسؤولية  ذات  شركة  تشكيل 

ب لخص ئص  واحد  محدودة بشريك 

الت لية:

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد

 LEISURE   : التسمية االجتم عية

.ASSETS III

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب  في 

ب ألص لة عن نفسه   على حد سواء 

ث لثة:  أطراف  عن  ني بة  وكذلك 

 تأجير و استغالل العق 2ات اململوكة

 أو املؤجرة، ك ملة أو نصف تشطيب، 

مفروشة أو غير مفروشة؛ 

عن  وإدا2ته   املش ني  جميع  شراء 

طريق اإليج 2 أو االدا2ة ب إليج 2 أو بأي 

شكل آخر، سواء ك نت مشنية أو غير

 مشنية، مجهزة أو غير مجهزة؛ تطوير 

سيم   وال  واملش ني،  األ2ا�ضي  جميع 

الخ ص لحس به   بن ء,  طريق   عن 

إنش ءات  مشتركة،  ملكية  في  أو   

وجميع  الوجه ت  لجميع  جديدة 

تجهيزه   طريق  عن  أو  األعم ل، 

ب ملرافق األس سية وغيره  ؛ 

نقل  الشركة،  أصول  وإدا2ة 

عن  املش ني،  من  جزء  أو  كل  ملكية 

طريق الشيع أو التش دل أو املس همة في 

شركة؛

املش 2كة  ع م،  وبشكل 

أواالستحواذ على املش 2كة في جميع 

الشؤو9 الصن عية والتج 2ية وامل لية 

تطوير  شأنه   من  التي  والعق 2ات 

نش ط الشركة و كذا جميع املع مالت 

املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 

بهدف الشركة املحدد أعاله وجميع 

األنشطة املم ثلة ذات الصلة أو التي 

قد تعزز اإلنش ء أو التطوير.

ش 2ع   279  : االجتم عي  املقر 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء.

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

القيد ب لسجل التج 2ي.

حدد  االجتم عي:  الرأسم ل 
د2هم   100.000 2أسم ل الشركة في 

كل حصة  1000 حصة,  مقسمة الى 

تس وي 100 د2هم مكتتشة و مدفوعة 

ب لك مل من طرف املس هم الوحيد:

 ،»B PARTICIPATION« شركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
2أسم له   املغربي،  للق نو9  ت بعة 

قد2ه 487.176.400 د2هم ، و مقره  

 ،279  ، االجتم عي في الدا2 الشيض ء 

ش 2ع الز2قطوني، مسجلة في السجل 

2قم  تحت  الشيض ء  للدا2  التج 2ي 

، 316541

وحيد  كمسير  عي9  التسيير: 

للشركة ملدة غير محدودة:

 السيد هش م برادة سني ، مواليد 

 ، مغربي الجنسية   ،  1971 ين ير   16

مقيم في الدا2 الشيض ء ، 01 ش 2ع أبو 

حسن املريني ، أنف  ، الح مل لشط قة 

. BE577487 التعريف الوطنية 2قم
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اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني لدى كت بة الضشط ب ملحكمة 
بت 2يخ  التج 2ية ملدينة الدا2 الشيض ء 
وفي   860442 برقم  فبراير 2223   27

السجل الزمني تحت 2قم 7950.
قصد النشر و االعال9 

املسير

448 P

STE LEISURE ASSETS IV
شركة ذات مسئولية محدودة 

بشريك واحد
 2أسم له  :  100.000 د2هم
املقر االجتم عي : 279 ش 2ع 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء
السجل التج 2ي 2قم : 573725 

الدا2 الشيض ء
2قم القيد ب لسجل الضريبي: 

53567985
بت 2يخ  عرفي  عقد   بموجب 
الدا2  في  مسجل   2022 دجنبر   28
تم   ،2223 ين ير   23 في  الشيض ء 
مسؤولية  ذات  شركة  تشكيل 
ب لخص ئص  واحد  محدودة بشريك 

الت لية:
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد
 LEISURE   : التسمية االجتم عية

.ASSETS IV
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب  في 
ب ألص لة عن نفسه   على حد سواء 
ث لثة:  أطراف  عن  ني بة  وكذلك 
 تأجير و استغالل العق 2ات اململوكة
 أو املؤجرة ، ك ملة أو نصف تشطيب، 
شراء  ؛  مفروشة  غير  أو  مفروشة 
طريق  عن  وإدا2ته   املش ني  جميع 
اإليج 2 أو االدا2ة ب إليج 2 أو بأي شكل 
آخر، سواء ك نت مشنية أو غير مشنية ، 

مجهزة أو غير مجهزة ؛
واملش ني،  األ2ا�ضي  جميع  تطوير 
لحس به   بن ء,  طريق  عن  سيم   وال 
مشتركة،  ملكية  في  أو  الخ ص 
الوجه ت  لجميع  جديدة  إنش ءات 
وجميع األعم ل، أو عن طريق تجهيزه  
وإدا2ة  ؛  وغيره   األس سية  ب ملرافق 
كل ملكية  نقل   ، الشركة   أصول 
 أو جزء من املش ني ، عن طريق الشيع 

أو التش دل أو املس همة في شركة ؛ 

املش 2كة ع م،   وبشكل 

 أو االستحواذ على املش 2كة في جميع 

الشؤو9 الصن عية والتج 2ية وامل لية 

تطوير  شأنه   من  التي  والعق 2ات 

نش ط الشركة و كذا جميع املع مالت 

املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 

بهدف الشركة املحدد أعاله وجميع 

األنشطة املم ثلة ذات الصلة أو التي 

قد تعزز اإلنش ء أو التطوير.

ش 2ع   279  : االجتم عي  املقر 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

القيد ب لسجل التج 2ي

حدد  االجتم عي:  الرأسم ل 

د2هم   100.000 2أسم ل الشركة في 

كل حصة  1000 حصة,  مقسمة الى 

تس وي 100 د2هم مكتتشة و مدفوعة 

ب لك مل من طرف املس هم الوحيد:

 ،»B PARTICIPATION« شركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

2أسم له   املغربي،  للق نو9  ت بعة 

و مقره   487.176.400 د2هم،  قد2ه 

 ،279  ، االجتم عي في الدا2 الشيض ء 

ش 2ع الز2قطوني، مسجلة في السجل 

2قم  تحت  الشيض ء  للدا2  التج 2ي 

، 316541

وحيد  كمسير  عي9  التسيير: 

للشركة ملدة غير محدودة :

 السيد هش م برادة سني ، مواليد 

مغربي الجنسية،   ،  1971 ين ير   16

مقيم في الدا2 الشيض ء ، 01 ش 2ع أبو 

حسن املريني ، أنف  ، الح مل لشط قة 

. BE577487 التعريف الوطنية 2قم

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

الدا2 الشيض ء بت 2يخ 27 فبراير 2223 

الزمني  السجل  وفي   860440 برقم 

تحت 2قم 7950.
قصد النشر و االعال9 

املسير

449 P

STE LEISURE ASSETS V
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

 2أسم له  :  100.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 279 ش 2ع 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم : 573723 

الدا2 الشيض ء

2قم القيد ب لسجل الضريبي: 

53567992

بت 2يخ عرفي  عقد   بموجب 

الدا2  في  مسجل   2022 دجنبر   28  

تم   ،2223 ين ير   23 في  الشيض ء 

مسؤولية  ذات  شركة  تشكيل 

ب لخص ئص  واحد  محدودة بشريك 

الت لية:

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 LEISURE   : التسمية االجتم عية

.ASSETS V

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

الدولي  الصعيد  وعلى  املغرب  في 

ب ألص لة عن نفسه   على حد سواء 

ث لثة:  أطراف  عن  ني بة  وكذلك 

 تأجير و استغالل العق 2ات اململوكة

 أو املؤجرة ، ك ملة أو نصف تشطيب، 

شراء  مفروشة؛  غير  أو  مفروشة 

طريق  عن  وإدا2ته   املش ني  جميع 

بأي  أو  ب إليج 2  االدا2ة  أو  اإليج 2 

شكل آخر، سواء ك نت مشنية أو غير 

مشنية  مجهزة أو غير مجهزة ؛ تطوير 

سيم   وال  واملش ني،  األ2ا�ضي  جميع 

الخ ص لحس به   بن ء,  طريق   عن 

إنش ءات  مشتركة،  ملكية  في  أو   

وجميع  الوجه ت  لجميع  جديدة 

تجهيزه   طريق  عن  أو   ، األعم ل 

ب ملرافق األس سية وغيره  ؛ 

نقل  الشركة،  أصول  وإدا2ة 

عن   ، من املش ني  ملكية كل أو جزء 

طريق الشيع أو التش دل أو املس همة في 

شركة؛

املش 2كة  ع م،   وبشكل 

أو االستحواذ على املش 2كة في جميع 

الشؤو9 الصن عية والتج 2ية وامل لية 

تطوير  شأنه   من  التي  والعق 2ات 

نش ط الشركة و كذا جميع املع مالت 

املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 

بهدف الشركة املحدد أعاله وجميع 

األنشطة املم ثلة ذات الصلة أو التي 

قد تعزز اإلنش ء أو التطوير.

ش 2ع   279  : االجتم عي  املقر 

الز2قطوني الدا2 الشيض ء

ت 2يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

القيد ب لسجل التج 2ي

حدد  االجتم عي:  الرأسم ل 

د2هم   100.000 2أسم ل الشركة في 

كل حصة  1000 حصة,  مقسمة الى 

تس وي 100 د2هم مكتتشة و مدفوعة 

ب لك مل من طرف املس هم الوحيد:

 ،»B PARTICIPATION« شركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

2أسم له   املغربي،  للق نو9  ت بعة 

و مقره   487.176.400 د2هم،  قد2ه 

 ،279  ، االجتم عي في الدا2 الشيض ء 

ش 2ع الز2قطوني، مسجلة في السجل 

2قم  تحت  الشيض ء  للدا2  التج 2ي 

، 316541

وحيد  كمسير  عي9  التسيير: 

للشركة ملدة غير محدودة:

 السيد هش م برادة سني ، مواليد 

 ، مغربي الجنسية   ،  1971 ين ير   16

مقيم في الدا2 الشيض ء ، 01 ش 2ع أبو 

حسن املريني ، أنف  ، الح مل لشط قة 

. BE577487 التعريف الوطنية 2قم

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ملدينة  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

الدا2 الشيض ء بت 2يخ 27 فبراير 2223 

الزمني  السجل  وفي   860441 برقم 

تحت 2قم 7949.
قصد النشر و االعال9 

املسير

450 P
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 LABORATOIRE

 D’ANALYSES MEDICALES

SIDI MOUMEN SARL AU
   تأسيس شركة

في  مؤ2خ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 

الق نو9  إيداع  تم   ،2223 ين ير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية:

 LABORATOIRE  : التسمية 

 D’ANALYSES MEDICALES SIDI

.MOUMEN SARL AU

الهدف : الغرض األس �ضي للشركة 

هو:

 معمل تح ليل طشية أو كيمي ئية

 أو صن عية.

ممتلك ت  على   االستحواذ 

أو حصص في أي شركة أو مؤسسة 

لغرض مم ثل أو ذي صلة ؛

جميع  إجراء  أعم،  وبشكل 

املع مالت امل لية أو التج 2ية ببس طة 

لتحقيق غرضه  املؤس�ضي والتي من 

 ، املحتمل أ9 تعزز نموه  وتطو2ه  

كجزء من نش طه  الرئي�ضي.

املقر االجتم عي : ش 2ع اللة اسم ء 
زنقة 2 2قم 3 2 م ج

من ت 2يخ  99 سنة ابتداء   : املدة  

تأسيسه  النه ئي.

االجتم عي  الرأسم ل   : الرأسم ل 

محدد  في  3.651.222د2هم .

 السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيي9 السيدة سم لي 

ابتس م املزدادة بت 2يخ  18/28/1978 

2قم  الوطنية  للشط قة  الح ملة 

BK172868 مسيرة للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

فبراير    24 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223، تحت 2قم573573.
ملخص قصد النشر

451 P

STE O.K.F CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
2أسم له  :   100.000 د2هم                                                         

مقره  االجتم عي : زنقة  سومية 

إق مة شهرزاد3 الط بق 5 2قم 22 

ب لدا2 الشيض ء 

السجل التج 2ي 2قم : 573955 

تأسيس شركة
يوم  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة    ،2223 ين ير   27

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات  

وحيد بمميزاته  ك لت لي: 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد. 

 STE O.K.F  : التسمية 

.CONSTRUCTION
إق مة  سومية  زنقة   العنوا9: 
ب لدا2   22 2قم   5 الط بق  شهرزاد3 

الشيض ء.

حدد  االجتم عي:  الرأسم ل 
حصة   1000 في  الشركة  2أسم ل 

موزعة على الشكل الت لي  :                    

 1000  ..... نعيم  كلثوم  السيدة 

حصة.

املدة املحددة للشركة: 99 سنة.

الهدف االجتم عي: هدف الشركة 

هو: 

أعم ل التشييد والشن ء ؛

أعم ل الهندسة املدنية؛

أعم ل مختلفة، مش 9 صن عية؛

والتوزيع  والشيع  والشراء  التج 2ة 

والتسويق بوجه ع م؛

استيراد ششه جملة.

للشض ئع  والدولي  الوطني  النقل 

واللوجستي ت؛

املع مالت  جميع  أعم،  وبشكل 

الصن عية  أو  امل لية  أو  التج 2ية 

بصو2ة  املنقولة  غير  أو  املنقولة  أو 

ب ملوضوع  مش شرة  غير  أو  مش شرة 

متصل أو  مم ثل  آخر  �ضيء  بأي   أو 

 أو يحتمل أ9 يعزز تنمية الشركة بأي 

شكل من األشك ل؛

وسيلة،  بأي  الشركة،  مش 2كة 

تنشأ شرك ت  أو  شرك ت  أي   في 

والتي قد تكو9 مرتشطة  أو ستنشأ،   

عن  سيم   وال  الشركة،  بموضوع 

أو  جديدة،  شرك ت  إنش ء  طريق 

أو االكتت ب،  أو الرع ية،  املس همة، 

أو  األسهم أو األسهم،  أو إع دة شراء 

أو الشراكة،  أو التح لف،  االندم ج، 

أو إدا2ة التأجير.

التعيي9: يتم تعيي9 املذكو2ة أدن ه 

كمسيرة الوحيدة ملدة غير محدودة:

السيدة كلثوم نعيم.

وقد تم تسجيل الشركة ب ملحكمة 

فبراير   28 بت 2يخ  التج 2ية ب لشيض ء 

2223،  تحت 2قم 22862413.

452 P

 STE ZINE PLATRE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إيداع  تم   ،2223 ين ير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

وذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الت لية:

 ZINE PLATRE SARL  : التسمية

.AU

الشن ء،  أعم ل  مق ول   : الهدف 

مق ول إنش ءات مختلفة، ب ئع ألشي ء 

حديدية قديمة.

ش 2ع ابن   276  : املقر اإلجتم عي 

ت شفي9 ط بق 3 الدا2 الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

د2هم   10.000 في  محدد  اإلجتم عي 

100 حصة إجتم عية من  مقسم إلى 

مكتتشة  للواحدة،  د2هم   100 فئة 

لف ئدة     وموزعة  ب لك مل  ومحر2ة 

السيد سعيد أنوا2. 

السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.

تم تعيي9 السيد سعيد   : التسيير 

أنوا2.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

الشيض ء،  ب لدا2  لإلستثم 2  الجهوي 

تحت 2قم 571723.

453 P

 TOGETHER SUCCESS TRIP

SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نو9  إيداع  تم   ،2223 ين ير   9

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

وذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الت لية :

 TOGETHER  : التسمية 

.SUCCESS TRIP SARL AU

ينفدو9  أو وسط ء  ت جر  الهدف: 

والتصدير،  اإلستيراد  عملي ت 

اإلستش 2ات الز2اعية والغدائية.

ش 2ع ابن   276  : املقر اإلجتم عي 

ت شفي9 ط بق 3 الدا2 الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اإلجتم عي  الرأسم ل 

د2هم   100.000 اإلجتم عي محدد في 

إجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 د2هم للواحدة، مكتتشة 

لف ئدة     وموزعة  ب لك مل  ومحر2ة 

السيد هش م لكحل.

السنة اإلجتم عية : تبتدئ السنة 

اإلجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.

 التسيير : تم تعيي9 السيد هش م 

لكحل.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

الشيض ء،  ب لدا2  لإلستثم 2  الجهوي 

تحت 2قم 571123.

454 P
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 STE FLOLINK
SARL AU

تأسيس شركة
في  بمقت�ضى عقد عرفـي مؤ2خ   
10 فبراير 2223،  تم إيداع الق نو9 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة و ذات املميزات الت لية:

. FLOLINK SARL AU : التسمية

 ، الغرض من الشركة   : الهدف   

بشكل مش شر أو غير مش شر ، هو:

املش ني  جميع  على  االستحواذ 

والعق 2ات وإدا2ته  عن طريق التأجير 

املش ني  جميع  وبيع   ، ذلك  غير  أو 

والعق 2ات.

املق هي  جميع  وتشغيل  اقتن ء 

واملط عم للوجش ت السريعة ومحالت 

للوجش ت  ومحالت  الس ندويتش 

الج هزة ، وتنظيم العروض وحفالت 

من  غيره   أو  واملع 2ض  االستقش ل 

األعم ل  إدا2ة  سيم   وال  أعم ل، 

التج 2ية في الغرض املذكو2 أعاله. 

جميع عملي ت الد2اسة والتمثيل 

واإل2س لي ت  والسمسرة  والوس طة 

ب ملج الت  املتعلقة  والعموالت 

املذكو2ة أعاله.

توفير اليد الع ملة املستخدمي9

االستحواذ على حصة أو مصلحة 

بأي شكل من األشك ل في أي شركة 

أو مؤسسة أو عمل تج 2ي له غرض 

مم ثل أو مكمل أو ذي صلة ؛

حي زة  أو  إنش ء   ، أعم  وبشكل 

جميع  تشغيل  أو  إدا2ة  أو  تأجير  أو 

 ، املؤسس ت املتعلقة بهذه األنشطة 

وكذلك جميع العملي ت من أي نوع 

مش شر  بشكل  تكو9  قد  والتي  ك 9، 

أو غير مش شر لغرض الشركة أو ألي 

غرض آخر مش به أو ذي صلة ، أو من 

املحتمل أ9 يسهل امتداده أو تطويره.

إق مة الربيع   96: املقر االجتم عي 

 ،  71 مكتب   ،7 الط بق  أنف ،  ش 2ع 

الدا2 الشيض ء ، املغرب.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 

االجتم عي محدد  في 10000د2هم .

 السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.

تم تعيي9 السيد هش م   : التسيير 

الشيض ء،  الدا2  مواليد  من  مومن 

للشط قة  ح مل   32/11/1974

مسيرا   BK122654 2قم   الوطنية 

للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

ب لدا2 الشيض ء، تحت 2قم573915
ملخص قصد النشر
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 LABORATOIRE HAD

 SOUALEM
SARLAU

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤ2خ في25 
الق نو9  إيداع  تم   ،2223 ين ير 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة  و ذات املميزات الت لية:

 LABORATOIRE HAD : التسمية

.SOUALEM SARLAU

الهدف : الغرض األس �ضي للشركة 

هو:

 معمل تح ليل طشية أو كيمي ئية

 أو صن عية.

ممتلك ت  على   االستحواذ 

أو حصص في أي شركة أو مؤسسة 

لغرض مم ثل أو ذي صلة ؛

جميع  إجراء   ، أعم  وبشكل 

التج 2ية  أو  امل لية   املع مالت 

العق 2ات  أو  امل لية  األو2اق  أو 

الضرو2ية أو املفيدة ببس طة لتحقيق 

غرضه  املؤس�ضي والتي من املحتمل 

أ9 تعزز نموه  وتطو2ه  ، كجزء من 

نش طه  الرئي�ضي.

تجزئة الزهراء1   : املقر االجتم عي 

2قم 7 حد السوالم

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
االجتم عي محدد  في 3.732.222د2هم 
 السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.
التسيير : تم تعيي9 السيدة اللعبي 
الشيض ء  الدا2  مواليد  من  ص 2ة 
بت 2يخ 21/12/1984 ح ملة للشط قة 
الوطنيةBE773272 مسيرة للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 
ببرشيد، بت 2يخ  14/22/2223، تحت 

2قم 17701.
ملخص قصد النشر
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 STE TOPULTRA FRERES
SARL

تأسيس شركة
في   مؤ2خ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إيداع  تم   ،21/23/2223
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
املحدودة في أم نة السجل للمحكمة 
ذات  و  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

املميزات الت لية:
 STE TOPULTRA   : التسمية 

.FRERES SARL
العق 2ي  الشن ء  إنع ش  الهدف   
مف وض، أعم ل مختلفة ومواد الشن ء 
ش 2ع مر2   26  : املقر االجتم عي 
الدا2   1 الط بق   3 2قم  سلط 9 

الشيض ء.
من ت 2يخ  99 سنة ابتداء   : املدة  

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
االجتم عي محدد  في  مئة ألف د2هم 
مقسم إلى 1000 حصة اجتم عية من 
مكتتشة  1000.د2هم للواحدة،  فئة  

ومحر2ة ب لك مل و موزعة لف ئدة :
السيد احمد بودة 500 حصة.
السيد يحيى شهيد 500 حصة.

 املجموع:  1000 حصة.
 السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 دجنبر.

تم تعيي9 السيد مدير   : التسيير 

املشترك لفترة غير محدودة.

في  ولد  بودة  احمد  السيد 

من جنسية املغربية    ،21/21/1979

2قم   الوطنية  الشط قة  2قم  ح مل 

 1 املقيم في دا2كوم بلوك   I387181
2قم 16 بني مالل.

في  ولد  شهيد    يحيى  السيد 

24/22/1992، من الجنسية املغربية 

الوطنية 2قم  ح مل 2قم الشط قة    ،

I 685762مقيم في دوا2 املع زة البزازة 

اوالد يعيش بني مالل .                

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

م 22  ف تح  بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223، تحت 2قم574319..
ملخص قصد النشر
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STE  SATIMED
SARL AU

نقل األسهم وزي دة 2أ2 امل ل
من 2،222،222 د2هم إلى 

5،222،222 د2هم
الجم عــي  القــرا2  أحــك م  بموجــب 

 32/12/2222 بت 2يــخ  للشــرك ء 

مــ ل  بــرأ2      SATIMED لشــركة 

: قــر2وا مــ  يلــي   ، د2هــم   2.000.000

200 ســهم للســيد جمــ ل  التبــرع بـــ 

الديــن مخلــص لص لــح شــقيقه توفيــق 

مخلــص

ذات  شــركة  مــن  الشــركة  تحــول 

ذات  شــركة  إلــى  محــدودة  مســئولية 

وحيــد. بشــريك  املحــدودة  مســئولية 
زي دة 2أ2 امل ل بمشلغ 3.222.222 

إلــى    2.000.000 مــن  د2هــم ليصشــح 

 32.222 د2هــم بإصــدا2   5.000.000

ســهم جديــد بقيمــة 100 د2هــم وذلــك 

بمشلــغ  محتجــزة  أ2بــ ح  بتخصيــص 

د2هــم.  3.222.222

املــ ل  ذلــك أ9 2أ2  ويترتــب علــى 

 5.000.000 الث بــت اآل9 ث بــت بمشلــغ 

ســهم   50000 فــي  مقســوًم   د2هــم 

منهمــ . لــكل  د2هــم   100 بقيمــة 
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وب لت لــي تــم تعديــل امل دتيــ9 6 و 7 
مــن النظــ م األس �ضــي

تمت مراجعة القواني9
تــم اإليــداع الق نونــي فــي املحكمــة 
، 23 فبرايــر  التج 2يــة الــدا2 الشيضــ ء 

862135 تحــت 2قــم   2223
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STE  BEST CONFORT
SARL

زي دة 2أ2 امل ل من 2.000.000 
د2هم إلى 5.000.000 د2هم

بنــ ء علــى القــرا2 الجم عــي للشــرك ء 
  BEST لشــركة   22/12/2222 بت 2يــخ 
COMFORT بــرأ2 مــ ل 2.000.000 

د2هــم ، قر2نــ  مــ  يلــي :
بمشلــغ  الشــركة  مــ ل  2أ2  زيــ دة 
مــن  لتجلشــه  د2هــم   3.222.222
د2هــم   5.000.000 إلــى   2.000.000
بإصــدا2 32.222 ســهم جديــد بقيمــة 
د2هــم وذلــك بتخصيــص أ2بــ ح   100
د2هــم.  3.222.222 بمشلــغ  محتجــزة 
2أ2  تحديــد  تــم   ، لذلــك  نتيجــة 
املــ ل الســهمي اآل9 بمشلــغ 5.000.000 
د2هــم مقســم فــي 50000 ســهم بقيمــة 

د2هــم للســهم.  100
وب لت لــي تــم تعديــل امل دتيــ9 6 و 7 

مــن النظــ م األس �ضــي
تمت مراجعة القواني9

تــم اإليــداع الق نونــي فــي املحكمــة 
، 23 فبرايــر  التج 2يــة الــدا2 الشيضــ ء 

.862136 تحــت 2قــم   2223
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SCSI
 شركة ذات املسؤولية املحدودة  

     2أسم له  : 000 .20 د2هم
املقر االجتم عي :  25 زنقة عي9 

اومل 2 إق مة زينب الجراح شقة 15 
بو2كو9 الدا2الشيض ء 

تفويت حصص اجتم عية
االســتثن ئي  العــ م  الجمــع  قــر2 
 2223 فبرايــر    13 بت 2يــخ  املنعقــد 

: يلــي  مــ   ش.م.م،   SCSI لشــركة 

املوافقــة علــى تفويــت 2000 حصــة 
اجتم عيــة مملوكــة للســيد بــن عطيــة 
الســيدة  لف ئــدة  فيصــل  االندل�ضــي 

برحــ ل حســنية.
بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 
ب لــدا2  التج 2يــة  للمحكمــة  الضشــط 
الشيضــ ء يــوم 24  فبرايــر 2223 تحــت 

.860205 2قــم 
460 P

إم ب ترادينݣ
شركـة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
2أسم له  100.000  د2هم

ش 2ع لال الي قوت و زنقة العرع 2 
عم 2ة 9 إق مة ك ليس الط بق 4 شقة 

17 الدا2 الشيض ء
الجمعيــة  مداولــة  بمقت�ضــى 
الع مــة الغيــر الع ديــة املنعقــدة بت 2يــخ   
23/22/2223 قــر2 الشــريك الوحيــد 
: مــ  يلــي  إم ب ترادينــݣ«   « لشركـــة 

تمديد الهدف كي يشمل :
منعش عق 2ي.

 و بهــذا يغيــر الفصــل 3 مــن الق نــو9 
األس �ضي للشركة كم  يلي:

الهدف:
منعش عق 2ي.

الت جر.
املعدنيــة  النف يــ ت  فــي  ت جــر 

، الشنــ ء  ومعــدات 
 التف وض علي مواد الشن ء ،

 مق ول من مختلف االعم ل ،
العمليــ ت  جميــع  ع مــة،  وبصفــة 
التج 2يــة, الصن عيــة, امل ليــة, العق 2يــة 
بصفــة  املتعلقــة  عق 2يــة  الغيــر  و 
ب لهــدف  مش شــرة  غيــر  أو  مش شــرة 
إنمــ ء  فــي  تســ هم  التــي  أو  االجتم عــي 

الشــركة.
األس �ضــي  الق نــو9  تحديــت 
 LA MISE A JOUR DESللشــركة

 .STATUTS
بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 
ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 
الشيضــ ء تحــت 2قــم   860527 بت 2يــخ 

.27/22/2223
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FIDUKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

برأسم ل: 122،222.22 د2هم

املقر الرئي�ضي: 118  زنقة عمر2يفي  

إق مة تتريت 2 إق مة ب الط بق3 

الشقة 7 الدا2 الشيض ء
زي دة 2أ2 امل ل

قــرا2  محضــر  أحــك م  بموجــب 

املســ هم الوحيــد فــي 17 فبرايــر 2223 

شــركة  فــي  الوحيــد  املســ هم  قــر2   ،

:FIDUKEN« SARL AU«
زيــ دة 2أ2 مــ ل الشــركة ليرتفــع مــن 

400.000 د2هــم  100.000 د2هــم إلــى 

أي بزيــ دة 322.222 د2هــم بمســ همة 

نقديــة مــن املســ هم الوحيــد الســيد 

بإصــدا2  وذلــك  الرحيــم  عشــد  كنــودا 

3222 ســهم جديــد بقيمــة م ئــة د2هــم 

لــكل منهمــ .

إيــداع ق نونــي :تــم اإليــداع الق نونــي 

فــي املحكمــة التج 2يــة ب لــدا2 الشيضــ ء، 

2قــم  تحــت   2223 فبرايــر   27 فــي 

.860421
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 PERFORMANCE

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسم ل 2.000.000 د2هم

 APPT 2 IMM : مقره  االجتم عي

 CHICHAOUA GAZ RTE SAFI

MARRAKECH

السجل التج 2ي 2قم : 24059

تعديل
استثن ئي  ع م  جمع  بمقت�ضى 

 2223 فبراير   20 بت 2يخ  املؤ2خ 
املسجل بت 2يخ 22 فبراير 2223 تقر2 

م  يلي :
من  الشركة  2أسم ل  في  زي دة 

إلى  ليصل  د2هم   1.000.000

إلى  مقسمة  د2هم   2.000.000

20.000 حصة اجتم عية بقيمة 100 

د2هم للحصة.

وذلك عن طريق :
األ2ب ح املتراكمة بمشلغ 1.000.000 

د2هم.
ليصشح التوزيع الجديد للحصص 

االجتم عية على الشكل الت لي :
السيد الرو حميد : 11000 حصة.
السيد نيفة امي9 : 9000 حصة.

اجتم عية  أنشطة  إض فة 
2ئيسية :

منعش عق 2ي.
التجزئة وبيع القطع األ2ضية.

لتصشح األنشطة االجتم عية على 
الشكل الت لي :

األشغ ل املتنوعة والشن ء.
منعش عق 2ي.

التجزئة وبيع القطع األ2ضية.
من  و8   7  -  2 للمواد  التعديل 
صي غة  وإع دة  األس �ضي  النظ م 

صالحي ت النظ م األس �ضي.
تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 
 2223 فبراير   28 بت 2يخ  بمراكش 

تحت 2قم 24059.
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LOTISSEMENT DE L’AMITIE
شركة محدودة املسؤولية

 تشعــ  للجمــع العــ م املنعقــد بت 2يــخ 
29 /12/ 2022 قــر2 مســ همو شــركة 
   LOTISSEMENT DE  L’AMITIE
الش لــغ  املســؤولية  محــدودة 
والك ئــن  د2هــم  2أســم له  100.000 
الشيضــ ء   ب لــدا2  االجتم عــي  مقرهــ  
92 مكــر2 زنقــة 1 الحــي الصن عــي ابــن 
مســيك ســيدي عثمــ 9 مــوالي 2شــيد، 

يلــي :  مــ  
الســيدين  صالحيــة  تمديــد 
إيلــي  الســيد  و  قرطــ وي  ســوفي 9 
و تعييــ9   أتيــ 2 كمســيرين للشــركة  
كمســير  قرطــ وي  يوســف  الســيد 
 . ملــدة غيــر محــددة  مســ عد للشــركة  
مشــترك  بتوقيــع  الشــركة  تلتــزم 
قرطــ وي ســوفي 9  الســيد  مــن   لــكل 

 و السيد إيلي أتي 2 أو السيد يوسف 
قرط وي و السيد إيلي أتي 2 . 
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تــم اإليــداع الق نونــي لــدى كت بــة 
ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 
الشيضــ ء بت 2يــخ 28/22/2223 تحــت 

.860698 2قــم 
464 P

BEL’APART 
SARL

الرأسم ل االجتم عي 120.000
املقر االجتم عي: الدا2الشيض ء 2قم 7 
زنقة أحمد االنص 2ي حي النخيل  
السجل التج 2ي عدد : 98677 

تأكيد اسن د الحصص االجتم عية 
بعد تقسيم التركة

توزيع جديد لرأسم ل الشركة    
 تعيي9 مسير جديد

الجمــع  محضــر  بمقت�ضــى 
شــركة  للشــرك ء  العــ دي  غيــر  العــ م 
BEL’APART SARL بت 2يخ 26 اكتوبر 
: يلــي  مــ   فيــه  قــر2  والــذي   ،  2022

الحصــص  اســن د  تأكيــد 
التركــة. تقســيم  بعــد  االجتم عيــة 

توزيع جديد لرأسم ل الشركة.
األس �ضــي  الق نــو9  فــي  تعديــالت 

. للشــركة
الســيد  الشــركة  مســير  تعييــ9 
أحمــد بنيحيــى كمســير جديــد وتحديــد 

. مــه مهم 
السلط ت.

تــم اإليــداع الق نونــي لــدى كت بــة   
ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 
   2223 فبرايــر   27 بت 2يــخ  الشيضــ ء 

.860444 عــدد  تحــت 
465 P

األست ذ وحيد الخيري
موثق

16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

JAWHARA SBATA شركة
ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 
ين ير 2223، قر2   4 بت 2يخ  الشيض ء، 
 JAWHARA SBATA شركة  شرك ء 

ش.م.م، م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته شريك في الشركة.

حصة   86 وهي  حصصه  توزيع 

اجتم عية على الو2ثة ك لت لي :

 16  : السعليتي  هللا  عشد  السيد 

حصة.

السيدة سمية دوقي : 10 حصص.

 15  : السعليتي  س 2ة  اآلنسة 

حصة.

 15  : السعليتي  صوفي   اآلنسة 

حصة.

 15  : السعليتي  صو2ي   اآلنسة 

حصة.

 15  : واآلنسة ص برينة السعليتي 

حصة.

حي ة  السيدة  استق لة  قشول 

مرج ني من مه مه  كمسيرة للشركة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

الوحيد  املسير  أصشح  السعليتي 

للشركة.

السيد تعيي9  على   املص دقة 

وحيد  كمسير  السعليتي  هللا  عشد 

وتمثيله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

للشركة بإمض ئه املنفرد.

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   14 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 858564.
من أجل الخالصة واإلشه 2

ذ. وحيد الخيري

466 P

األست ذ وحيد الخيري

موثق
16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

LE MIRAGE شركة
ش.م.م بشريك وحيد

مالحظة وف ة مسير
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 
ين ير 2223، قر2   4 بت 2يخ  الشيض ء، 

LE MIRAGE الشريك الوحيد لشركة

ش.م.م بشريك وحيد، م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته مسير غير شريك في 

الشركة.

ف 22  السيد  استق لة  قشول 

السعليتي  السعليتي والسيد حسن ء 

من مه مهم  كمسيرين للشركة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

الوحيد  املسير  أصشح  السعليتي 

للشركة.

السيد  تعيي9  على  املص دقة 

وحيد  كمسير  السعليتي  عشد هللا 

وتمثيله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

للشركة بإمض ئه املنفرد.

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   9 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 857915.
من أجل الخالصة واإلشه 2

ذ. وحيد الخيري

467 P

األست ذ وحيد الخيري

موثق
16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

MEPP CARS شركة
ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 
ين ير 2223، قر2   4 بت 2يخ  الشيض ء، 

شرك ء شركة MEPP CARS ش.م.م، 

م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته شريك في الشركة.

2000 حصة  توزيع حصصه وهي 

اجتم عية على الو2ثة ك لت لي :

 414  : السيد عشد هللا السعليتي 

حصة.

السيدة سمية دوقي : 250 حصة.

 334  : السعليتي  س 2ة  اآلنسة 

حصة.

 334  : السعليتي  صوفي   اآلنسة 

حصة.

 334  : السعليتي  صو2ي   اآلنسة 

حصة.

واآلنسة ص برينة السعليتي : 334 

حصة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

الوحيد  املسير  أصشح  السعليتي 

للشركة.

السيد تعيي9  على   املص دقة 

وحيد  كمسير  السعليتي  هللا  عشد 

وتمثيله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

للشركة بإمض ئه املنفرد.

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة 

الضشط لدى املحكمة التج 2ية ب لدا2 

الشيض ء، بت 2يخ 9 فبراير 2223 تحت 
2قم 857916.

من أجل الخالصة واإلشه 2
ذ. وحيد الخيري

468 P

األست ذ وحيد الخيري

موثق
16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

PURE N’ICE MAROC شركة
ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 
ين ير 2223، قر2   4 بت 2يخ  الشيض ء، 

 PURE N’ICE MAROC شرك ء شركة

ش.م.م، م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته شريك في الشركة.

حصة   100 وهي  توزيع حصصه 

اجتم عية على الو2ثة ك لت لي :

 20  : السعليتي  هللا  عشد  السيد 

حصة.

السيدة سمية دوقي : 12 حصة.

 17  : السعليتي  س 2ة  اآلنسة 

حصة.

 17  : السعليتي  صوفي   اآلنسة 

حصة.

 17  : السعليتي  صو2ي   اآلنسة 

حصة.
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 17  : واآلنسة ص برينة السعليتي 

حصة.

ف 22  السيد  استق لة  قشول 

السعليتي من مه مه كمسير للشركة.

السعليتي  حسن ء  اآلنسة  تعيي9 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

السعليتي  السعليتي واآلنسة حسن ء 

غير  ملدة  للشركة  املسيرين  أصشح  

محدودة.

تمثيل الشركة إم  بإمض ء السيد 

عشد هللا السعليتي املنفرد أو بإمض ء 

والسيد  السعليتي  حسن ء  اآلنسة 

عشد هللا السعليتي مع .

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   13 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 858352.
من أجل الخالصة واإلشه 2

ذ. وحيد الخيري

469 P

األست ذ وحيد الخيري

موثق

16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

 SOCIETE D’EXPLOITATION 

 DE LA STATION SERVICE

CITE DJEMAA
ش.م.م

ب ختص SESTAD 2 ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 

 ،2223 ين ير   4 بت 2يخ  الشيض ء، 

 SOCIETE شركة  شرك ء  قر2 

 D’EXPLOITATION DE LA

 STATION SERVICE CITE DJEMAA

ش.م.م، م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته شريك في الشركة.

1000 حصة  توزيع حصصه وهي 

اجتم عية على الو2ثة ك لت لي :

 207  : السيد عشد هللا السعليتي 

حصة.

السيدة سمية دوقي : 125 حصة.

 167  : السعليتي  س 2ة  اآلنسة 

حصة.

 167  : السعليتي  صوفي   اآلنسة 

حصة.

 167  : السعليتي  صو2ي   اآلنسة 

حصة.

واآلنسة ص برينة السعليتي : 167 

حصة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

الوحيد  املسير  أصشح  السعليتي 

للشركة.

السيد تعيي9  على   املص دقة 

وحيد  كمسير  السعليتي  هللا  عشد 

وتمثيله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

للشركة بإمض ئه املنفرد.

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   10 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 858064.
من أجل الخالصة واإلشه 2

ذ. وحيد الخيري

470 P

األست ذ وحيد الخيري

موثق
16، زنقة الحسي9 بن علي، الدا2 الشيض ء

S’NAPS شركة 
ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق ب لدا2  األست ذ وحيد الخيري، 

 ،2223 ين ير   4 بت 2يخ  الشيض ء، 

ش.م.م،  S’NAPS شركة   قر2 شرك ء 

م  يلي :

سعيد  السيد  وف ة  مالحظة 

السعليتي بصفته شريك في الشركة.

حصة   500 وهي  توزيع حصصه 

اجتم عية على الو2ثة ك لت لي :

 102  : السيد عشد هللا السعليتي 

حصة.

السيدة سمية دوقي : 62 حصة.

 84  : السعليتي  س 2ة  اآلنسة 

حصة.

 84  : السعليتي  صوفي   اآلنسة 

حصة.

 84  : السعليتي  صو2ي   اآلنسة 

حصة.

 84  : واآلنسة ص برينة السعليتي 

حصة.

هللا  عشد  السيد  أ9  مالحظة 

الوحيد  املسير  أصشح  السعليتي 

للشركة.

السيد تعيي9  على   املص دقة 

وحيد  كمسير  السعليتي  هللا  عشد 

وتمثيله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

للشركة بإمض ئه املنفرد.

واملص دقة على الق نو9 األس �ضي 

الجديد للشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني بكت بة 

التج 2ية  املحكمة  لدى  الضشط 

فبراير   14 بت 2يخ  الشيض ء،  ب لدا2 

2223 تحت 2قم 858563.
من أجل الخالصة واإلشه 2

ذ. وحيد الخيري

471 P

 ALOMRA GROUP

INTERNATIONAL
S.A.R.L

RC N° 133337

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ2 م ل 20.000.000 د2هم

املكتب الرئي�ضي: تجزئة ف طمة، 

تجزئة 96 زاوية ش 2ع جشل تدغي9 

وش 2ع خرزوزا حي السالم 

الدا2 الشيض ء

بت 2يــخ  االســتثن ئي  القــرا2  إثــر 

: تقــر2   ،22/22/2223
 3،222،222 املــ ل  2أ2  زيــ دة 

د2هــم ليرتفــع مــن 17،222،222 د2هــم 

عــن طريــق  د2هــم،  إلــى22،222،222 

الخصــم مــن األ2بــ ح املحتجــزة ، وذلــك 

بإنش ء 32،222 سهم جديد من 100 

د2هــم لــكل منهمــ .

التعديل النسبي لعقد التأسيس.
ب ملحكمــة  الق نونــي  اإليــداع 
2قــم  تحــت  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 

.8 6 0 1 6 7

472 P

DOCLINE GROUP
RC :413291

شركة ذات مسؤولية محدودة
265 ش 2ع الز2قطوني الط بق 9 2قم 

92 الدا2 الشيض ء
محضــر  أحــك م  بموجــب 
بت 2يــخ  الوحيــد  املســ هم  قــرا2ات 

: تقــر2   ،32/29/2222
إجم لــي  بمشلــغ  املــ ل  2أ2  زيــ دة 
املــ ل  2أ2  ليرتفــع  د2هــم،   200.000
 322.222 إلــى  د2هــم   100.000 مــن 
إنشــ ء  خــالل  مــن  وذلــك   ، د2هــم 
عــدد  جديــد.  ســهم   2000 وإصــدا2 
األســهم ســيرتفع مــن 1،222 ســهم إلــى 

ســهم.  3،222
تحديث النظ م األس �ضي.

ب ملحكمــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 
بت 2يــخ  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 
.862173 تحــت 2قــم   24/22/2223
473 P

 SUD OUEST ECO BIO
 ENERGY

 S.A.R.L
2أسم له  100.000 د2هم

املقر : 2قم 46 ، ش 2ع  الز2قطوني ، 
مكتب 2قم 15-16 ، الط بق 2قم 6 

   الدا2 الشيض ء 
السجل التج 2ي عدد : 558227

ب لشيضــ ء  عرفــي  عقــد  علــى  بنــ ء 
 SUD OUEST :  بت 2يخ  قر2ت  شركة

.ECO BIO ENERGY S.A.R.L
املعرفة بإسه ب أعاله م  يلي :

     تحويل األسهم :
املص دقــة علــى تفويــت 500 حصــة 
فــي ملــك الســيد عزيــز لطفــي الح مــل 
 : 2قــم  الوطنيــة  التعريــف  لشط قــة 
لف ئــدة الســيد  ســمير     BH259552,
التعريــف  لشط قــة  الح مــل  بوشــ ب 

   BK512569  : 2قــم  الوطنيــة 
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تعيي9 مدير جديد :

تعييــ9  األســهم،  بيــع  بعــد 

الســيد  وحيــد  جديــد   مســير 

تعديــل  ذلــك  وبعــد  بوشــ ب  ســمير  

.32 و   12,7,6 الت ليــة    املــواد 

 SARL تغييــر الشــكل الق نونــي مــن      

. SARL إلــى AU

     تــم اإليــداع الق نونــي ب ملحكمــة 

بت 2يــخ  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 

2قــم860478. تحــت   23/22/2223

474 P

شركة إنرجي كونسولتين 

سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم ل الشركة : 10.000 د2هم 

املقر التج 2ي : تجزئة 2قم 204 

كراب 3 أملكيسمراكش

بمقت�ضــى الجمــع العــ م االســتثن ئي 

قــر2   2010 أكتوبــر   6 املنعقــد بت 2يــخ 

شــرك ء شــركة إنرجــي انــد كونســولتي9 

ســيرفيس مــ  يلــي :

ليشــمل  الشــركة  نشــ ط  توســيع 

والتشــغيل  واإلنتــ ج  التصميــم 

واإلدا2ة ني بــة عنهــ  وني بــة عــن أطــراف 

الفندقيــة  املنشــآت  لجميــع  أخــرى 

والري ضــ ت ودو2 الضي فــة واملط عــم 

الســي حية  املع لــم  جميــع  وكذلــك 

املعقــدة.

وب لت لــي اعتمــ د النظــ م األس �ضــي 

املعــدل.

تــم اإليــداع الق نونــي لــدى كت بــة 

الضشــط ب ملحكمــة التج 2يــة بمراكــش 

2قــم  تحــت   15/11/2212 بت 2يــخ 

4402 الســجل التجــ 2ي 2قــم 36225.

475 P

 OVALE S

.S.A.R.L

.Assistance comptable, juridique & fiscal

    E-mail : ovale2219@gmail.com

 RUE  LIBERTE ETAGE 3 ; 10

                                                                                    APPARTEMENTS 5 Casablanca

BO CREATION
                                                                   SARL AU

خــ ص  بتوقيــع  ســند  علــى  بنــ ء 

اتخــذ  ؛   27/26/2222 بت 2يــخ 

املســمى  للشــركة  الوحيــد  الشــريك 

 ».BO CREATION SARL A U«

الت ليــة: القــرا2ات 

الع ئــدة  األســهم  جميــع  تحويــل 

للســيد: محمــد ســعيد الطهــري جوتــي 

الســيدة:  لص لــح:  اإلد2ي�ضــي حســ ني 

األندل�ضــي. حــدو  بــن  ســمية 

محمــد  الســيد   املديــر  اســتق لة 

اإلد2ي�ضــي  جوتــي  الطهــري  ســعيد 

الجديــد:  املديــر  وتعييــ9  حســ ني 

ســمية بــن حــدو األندل�ضــي. الســيدة  

لشــركة  الق نونــي  الشــكل  تحويــل 

ذات  شــركة    »BO CREATION

ذات  شــركة  إلــى  محــدودة  مســؤولية 

واحــد. مســ هم  مســؤولية 

2 - تــم اإليــداع الق نونــي ب ملحكمــة 

بت 2يــخ  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 

1511836 2قــم  تحــت   14/6/2222

476 P

SEFCAA LAB
 SARL

2 زنقة السنوبر الط بق 4  2قم 12 

الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 467829

بيع الحصص
بت 2يــخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ضــى 

قــر2وا ممثلــو شــركة   2223 7 فبرايــر 

 SEFCAA LAB محــدودة املســؤولية : 

SARL
بــ ع الســيد :عشد الهــ دي فضلــوي 

للســيد : ع بــد انزيــض 322 حصــة . 

الهــ دي  عشــد  الســيد :  اســتقل 

فضلوي من منصشه كممثل  للشركة.

عيــ9 الســيد :عشــد الهــ دي فضلــوي 

ممثــل وحيــد للشــركة . 

تحديث النظ م االس �ضي للشركة

وضــع اإليــداع الق نونــي ب ملحكمــة 

تحــت  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 

2قم860954  بت 2يخ 1   م 22 2223.

477 P

 AL MOTTAHIDA AL IFRIQIA

LI ASSAYARATE
SARL

 N°46 LOT HADDAOUIA 2

CASABLANCA

سجل تج 2ي 2قم 294555

بمقت�ضــى عقــد عرفــي مــؤ2خ بت 2يــخ 

08 ين يــر 2021 تقــر2 مــ  يلــي :

الحل املسشق للشركة.

مرتــزق  ســليمة  الســيدة  تعييــ9 

دمتــه. واخــالء  للشــركة  مصفيــة 

تعييــ9 مقــر الشــركة  الك ئــن ب 2قــم 

2 الدا2الشيضــ ء  46 تجزئــة الحداويــة 

مك نــ  للتصفيــة.

ك تــب  لــدى  الق نونــي  االداع  تــم 

ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

الشيضــ ء بت 2يــخ 13/24/2221 تحــت 

.774288 عــدد 

478 P

ELECTROMELEC
SARL

 N°12 BD MOHAMED JAMAL

 ADDOURA RES AL HAMD

CASABLANCA

سجل تج 2ي 2قم 115417

بمقت�ضــى عقــد عرفــي مــؤ2خ بت 2يــخ 

15مــ ي 2007 تقــر2 م يلــي

الحل املسشق للشركة

تعيي9 الســيد لحســن بونو  مصفي 

للشــركة واخالء دمته

تعييــ9 مقــر الشــركة  الك ئــن ب 2قــم 

10 شــ 2ع محمــد جمــ ل الــد2ة تجزئــة 

الحمــد الدا2الشيضــ ء مك نــ  للتصفيــة.

ك تــب  لــدى  الق نونــي  االيــداع  تــم 

ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

الشيضــ ء بت 2يــخ 28/26/2227 تحــت 

296074 عــدد 

479 P

SOPEMELEC
SARL

 RUE AHMED EL MAJATTI 13

 ETG 1 N°8 MAARIF

CASABLANCA

سجل تج 2ي 2قم 441327

بمقت�ضــى عقــد عرفــي مــؤ2خ بت 2يــخ 

28 أكتوبــر 2022 تقــر2 م يلــي :

الحل املسشق للشركة.

لوبــر  الحســن  الســيد  تعييــ9 

دمتــه. واخــالء  للشــركة  مصفــي 

الك ئــن ب  تعييــ9 مقــر الشــركة    
2قــم 13 زنقــة أحمــد املج طــي ط بــق 1 
مك نــ   املع 2يــف الدا2الشيضــ ء   8 2قــم 

للتصفيــة

ك تــب  لــدى  الق نونــي  االداع  تــم 

ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

الشيضــ ء بت 2يــخ 16/11/2222 تحــت 

.846325 عــدد 

480 P

KOUTIKHOUR BUILDING
SARL

2أسم له  : 100.000  د2هم

املقر االجتم عي:  17 أب ي سمي9 

السالم دب الط بق 4 الشقة 19 12 

االلفة الدا2 الشيض ء 

تصفية الشركة
مــؤ2خ  عرفــي  عقــد  بموجــب 

ب لشيضــ ء بت 2يــخ 16/28/2222، قــر2 

: يلــي  مــ   االســتثن ئي  العــ م  الجمــع 

تصفية الشركة.

مــراد,  خو2يشيــش  الســيد  تعييــ9 

ب لتصفيــة. للقيــ م 

مقــر التصفيــة هــو: 17 أب ي ســمي9 

الســالم دب الط بــق 4 الشــقة 19 12 

االلفــة الــدا2 الشيضــ ء .
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بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 
التج 2يــة  املحكمــة  لــدى  الضشــط 
تحــت     24/22/2223 فــي  ب لشيضــ ء 

.860202 عــدد 
481 P

LES CAVES DU CIL
  إنه ء و إغالق الشركة

مــؤ2خ  عرفــي  عقــد  بموجــب 
 22/12/2221 يــوم   ب لشيضــ ء 
يــوم  املدينــة   بنفــس  مســجل  و 
29/12/2222، قــر2 مســ همو شــركة   
LES CAVES DU CILشــركة محــدودة 
املهــ م ذات  املقــر الرئي�ضــي  فــي  :الــدا2 
الشيضــ ء،  2قــم 3 زنقــة عيــ9 اســردو9 
عم 2ة      حي سي ل  JAV1  و  2أسم له   

د2هــم مــ  يلــي :     10.000
لشــركة    نه ئــي  شــطب  و  إغــالق 

LES CAVES DU CIL
الق نونــي  اإليــداع  تــم  اإليــداع  : 
ب ملحكمــة  الضشــط  كت بــة  لــدى 
يــوم               الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 
.860790 21/23/2223تحــت 2قــم  
482 P

MOROCCO PAKING
املقر الرئي�ضي    195 ش 2ع الجيروند 

ساللم A  الط بق األول الشقة
2قم A5 الدا2 الشيض ء

الرأسم ل 000.00 100 د2هم 
السجل التج 2ي 2قم 359439

حل الشركة
العــ م  الجمــع  محضــر  بمقت�ضــى 
االستثن ئي للشركة املؤ2خ في16 ين ير 
و املنعقــد بمقرهــ  االجتم عــي   2223

تقــر2 م يلــي:
مســشقة  بصفــة  الشــركة  قفــل 

. نهــ  ألوا
مقــر  تحديــد  و  املصفــي  تعييــ9 

. لتصفيــة ا
  الجمــع العــ م االســتثن ئي للشــركة 
كمصفــي  تزيــ 9   الســيد ط هــر  عيــ9 
االجتم عــي  املقــر  تعييــ9  و  للشــركة 
  A ســاللم  الجيرونــد  شــ 2ع   195
الــدا2   A5 الط بــق األول الشــقة 2قــم 
. كمقــر لتصفيــة الشــركة  الشيضــ ء  

ب ملحكمــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 
بت 2يــخ  الشيضــ ء  ب لــدا2  التج 2يــة 
22/22/2223،    تحت 2قم 859460.
483 P

ALLMOOV ATLAS
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد
2أسم له : 100.000 د2هم

     املقر االجتم عي: إق مة ال كريل 
ك 29 شقة 2قم 4 الط بق 3 ش 2ع 

العراق مراكش
السجل التج 2ي: 120415

حـل و تصفية الشركـة.
بمقت�ضــى الجمــع العــ م االســتثن ئي 
فقــد   17/21/2223 بت 2يــخ  املنعقــد 
تــم حــل الشــركة و تصفيتهــ  بطريقــة 

وديــة.
الســيد  اســتق لة  قشــول  تــم  لقــد   
هينــري  جوغــج  جيــروم  غيفيــ 2 
 RIVIERE JEROME GEORGES
التســجيل  لشط قــة  الح مــل   HENRI
.الســ كن 2قــم89    E211953J 2قــم  

مراكــش الســماللية  دجلــة  زنقــة 
وتعيينــه  التســيير  مهــ م  مــن 
بإتمــ م  توكيلــه  و  للشــركة  كمصفــي 
بتصفيــة  املتعلقــة  العمليــ ت  جميــع 

      . لشــركة ا
املقــر االجتم عــي لتصفيــة الشــركة 
هــو : إق مــة ال كريــل ك 29 شــقة 2قــم 

4 الط بــق 3 شــ 2ع العــراق. مراكــش.
تــم اإليــداع والتســجيل ب ملحكمــة 
بت 2يــخ   بمراكــش،  التج 2يــة 
.145267 تحــت 2قــم   23/22/2223
484 P

 OTHMANE HILALS
 SAKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك وحيد

 GROUPE ATTAKKADDOUM
 17EME ETAGE SIDI-GH2

BERNOUSSI
- الدا2 الشيض ء -
تصفية الـشـركـة 

بمقت�ضــى القــرا2 الجم عــي للشــرك ء 

بت 2يــخ الدا2الشيضــ ء  فــي   املــؤ2خ 

 OTHMANE 17 ين ير 2223  لشركة 

شــركة     HILALS SAKANE sarl au

ذات املسؤولية املحدودة  تقر2 م  يلي 

 :

تصفية الـشـركـة.

املص دقــة علــى الحســ ب ت النه ئيــة 

للشــركة.

التشــطيب علــى الســجل التجــ 2ي 

452359 للشــركة 2قــم 

بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 

التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

فبرايــر   02 بت 2يــخ  ب لدا2الشيضــ ء 

.861071 2قــم  تحــت      2223

485 P

MAJDO PLAST

تصفية الشركة 
تعيي9 مصفي الشركة

اختت م التصفية
العــ م  الجمــع  عقــد  بموجــب 

 2223 فبرايــر   8 بت 2يــخ  االســتثن ئي 

والتــي   MAJDO PLAST لشــركة 

مقرهــ  االجتم عــي : دوا2  أوالد ســيدي 

مليــل  تيــط  حجــ ج  ســيدي  مســعود 

الدا2الشيضــ ء.

2أسم له  : 100.000 د2هم.

 تقر2 م  يلي :

- الحل املسشق للشركة.                                                               

املجدولــي  مجيــد  الســيد  تعييــ9   -

للشــركة.  كمصفــي 

مقــر التصفيــة : دوا2 أوالد ســيدي 

مليــل  تيــط  حجــ ج  ســيدي  مســعود 

الشيضــ ء. الــدا2  

بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 

التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

28 فبرايــر  بت 2يــخ  الدا2الشيضــ ء  

.862693 2قــم  تحــت    2223

486 P

MARI FER
تصفية الشركة 

تعيي9 مصفي الشركة
اختت م التصفية

العــ م  الجمــع  عقــد  بموجــب 

 2223 فبرايــر   13 بت 2يــخ  االســتثن ئي 

مقرهــ   والتــي   ،MARI FER لشــركة 

االجتم عي :        دوا2 اوالد سيدي عشو 

الشيضــ ء. الــدا2  حجــ ج  ســيدي 

2أسم له   : 100.000 د2هم.

تقر2 م  يلي :

الحل املسشق للشركة.                                                               

مــداح  ســعيد  الســيد  تعييــ9 

للشــركة.  كمصفــي 

مقــر التصفيــة : دوا2 اوالد ســيدي 

عشــو ســيدي حجــ ج الدا2الشيضــ ء.

بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 

التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

الدا2الشيضــ ء بت 2يــخ 28 فبرايــر 2223  

.860690 2قــم  تحــت 

487 P

 SUPPORT ONLINE

INFORMATIQUE
تصفية الشركة 

تعيي9 مصفي الشركة
اختت م التصفية

العــ م  الجمــع  عقــد  بموجــب 

 2223 فبرايــر   09 بت 2يــخ  االســتثن ئي 

 SUPPORT ONLINE لشــركة 

مقرهــ   والتــي   ،INFORMATIQUE
االجتم عــي : زنقــة 07 2قــم 05 الط بــق 

ســيدي  الســع دة   04 الشــقة  الث نــي 

الشيضــ ء. الــدا2  برنو�ضــي 

 2أسم له    : 100.000 د2هم.

تقر2 م  يلي :

الحل املسشق للشركة.                                                               

تعييــ9 الســيد املصطفــى ب لجديــد 

كمصفــي للشــركة. 
 05 07 2قــم  مقــر التصفيــة : زنقــة 

الســع دة   04 الشــقة  الث نــي  الط بــق 

ســيدي برنو�ضــي الــدا2 الشيضــ ء.      
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بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم 

ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 
  2223 مــ 22   01 بت 2يــخ  الشيضــ ء 

.860906 2قــم  تحــت 
488 P

ZAHID TRANS
SARL AU

تصفية الشركة 
تعيي9 مصفي الشركة

اختت م التصفية
العــ م  الجمــع  عقــد  بموجــب 
 2223 ين يــر   23 بت 2يــخ  االســتثن ئي 
لشــركة ZAHID TRANS والتي مقره  
2قــم   1 زنقــة  البركــة  حــي  االجتم عــي: 
118 حــي مــوالي 2شــيد الدا2الشيضــ ء.

2أسم له  : 200.000 د2هم.
تقر2 م  يلي :

- الحل املسشق للشركة.                                                               
القــ د2  عشــد  الســيد  تعييــ9   -

للشــركة.  كمصفــي  مســت 2ي 
البركــة  حــي   : التصفيــة  مقــر 
حــي مــوالي 2شــيد   118 2قــم   1 زنقــة 

. ء لشيضــ  2ا ا لد ا
بكت بــة  الق نونــي  اإليــداع  تــم   -
التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 
الدا2الشيضــ ء بت 2يــخ 28 فبرايــر 2223  

.860695 2قــم  تحــت 
489 P

 YORN CONSULTING 
 SARLAU

2أسم له  : 10000 د2هم
املقر االجتم عي: زنقة سمية اق مة 

شهرزاد 3، الط بق الخ مس 2قم 22 
النخيل  الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 259815
قــر2   2223 فبرايــر   13 بت 2يــخ 
محضــر الجمــع العــ م للشــرك ء برئ ســة 

: الســيد يميــد مهــدي مــ  يلــي 
الحــل املســشق للشــركة ابتــداء مــن 

فبرايــر2223.  13

للشــركة بشــخص  تعييــ9 مصفــي 

الســيد : م نويــل جواكيــم دي أوليفيــرا 

 MANUEL JOAQUIM( غ 2ســي  

الح مــل   (DE OLIVEIRA GARCIA

.BE35839S 2قــم  اإلق مــة  لشط قــة 

زنقــة  ب:  التصفيــة  مقــر  تحديــد 

الط بــق   ،3 شــهرزاد  اق مــة  ســمية 

الــدا2  النخيــل     22 2قــم  الخ مــس 

. ء لشيضــ  ا

العــ م  الجمــع  محضــر  قــر2  كمــ    

م نويــل   - الســيد  تفويــض  للشــركة 

جواكيــم دي أوليفيــرا غ 2ســي  - للقيــ م 

بحــل  املتعلقــة  ات  اإلجــراء  بجميــع 

فــي  التشــطيب  ذلــك  فــي  بمــ   الشــركة 

التجــ 2ي.  الســجل 

تــم اإليــداع الق نونــي لــدى كت بــة 

ب لــدا2  التج 2يــة  ب ملحكمــة  الضشــط 

تحــت   فبرايــر2223   27 فــي  الشيضــ ء 
.862342 2قــم 

490 P

أروما بيوبال
ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بت 2يخ  العرفي املحر2  للعقد  تشع  

شركة  إنش ء  تم   ،2223 فبراير   15

محدودة املسؤولية، والتي له  املميزات 

الت لية :

»أ2وم بيوب ل«  شركة   : التسمية 

ش.م.م.

املس همو9 :

شركة إيشو9 هولدينغ ش.م.

علي  بوعشدهللا  بلح ج  السيد 

اله دي.

الغرض االجتم عي :

االستيراد والتصدير والز2اعة و

العطرية  للنش ت ت  التقييم 

والطشية واملنتج ت الز2اعية األخرى.

املقر االجتم عي   : املقر االجتم عي 

بليوط  سيدي  بيرج  ليوتنو  ش 2ع   5

الدا2 الشيض ء.

أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  امل ل  2أ2  حدد   : امل ل  2أ2 

 1000 د2هم مقسمة على   100.000

100 د2هم  حصة اجتم عية من فئة 

محر2ة  جميعه   الواحدة،  للحصة 

مق بل مس هم ت نقدية في 2أ2 امل ل.

للسيد  التسيير  وكل   : التسيير 
بلح ج بوعشد هللا علي اله دي ملدة غير 

محدودة.
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
في  وتنتهي  ين ير  ف تح  في  االجتم عية 

31 ديسمبر.
الجهوي  ب ملركز  اإليداع  تم 
بت 2يخ الشيض ء  ب لدا2   لالستثم 2 

28 فبراير 2223.
للخالصة والشي 9

491 P

AL YAKINE CONSULTING SARL AU

 Tenue de comptabilité, Consiel Juridique

et Fiscales

GAMME MENUISERIE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت 2يخ  بمقت�ضى عقد عرفي حر2 
الق نو9  وضع  تم   2223 ين ير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة له  املميزات الت لية :
 GAMME  : التسمية 

MENUISERIE
الهدف : أشغ ل النج 2ة.

التقدم  إق مة   : االجتم عي  املقر 
الط بق الث ني سيدي   17-2 الشطر 

البرنو�ضي الدا2 الشيض ء.
املدة : 99 سنة.

2أ2 امل ل : 50.000 د2هم.
الشرك ء :

حصة   250 محسن  ن شط 
اجتم عية 100 د2هم للحصة.

حصة   250 ي سي9  مرزاق 
اجتم عية 100 د2هم للحصة.

من  كل  تعيي9  تم   : التسيير 
ومرزاق  محسن  ن شط  السيدين 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  ي سي9 

محدودة.
األبن ك  مع  الشركة  تتع مل  كم  
املصرفية  املؤسس ت  من  غيره   أو 
ن شط  للسيد  مستقل  بإمض ء 
محسن أو للسيد مرزاق ي سي9 ملدة 

غير محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة.
 %5 إزالة  بعد   : األ2ب ح  توزيع 
بي9  الش قي  يوزع  الق نوني  لالحتي ط 
واحد  كل  حصص  حسب  الشرك ء 

منهم.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 2ية ب لدا2 الشيض ء.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.570501
492 P

AL YAKINE CONSULTING SARL AU

 Tenue de comptabilité, Consiel Juridique

et Fiscales

LYAGRUE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت 2يخ  بمقت�ضى عقد عرفي حر2 
الق نو9  وضع  تم   2223 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة له  املميزات الت لية :
LYAGRUE : التسمية

الهدف : 
تأجير اآلالت واملعدات.

نقل الشض ئع لحس ب الغير.
نجمة  إق مة   : االجتم عي  املقر 
الط بق   12 الشطر  مومن  سيدي 
سيدي مومن الدا2   19 الرابع الرقم 

الشيض ء.
املدة : 99 سنة.

2أ2 امل ل : 100.000 د2هم.
الشرك ء :

حصة   500 اله دي  عشد  جالل 
اجتم عية 100 د2هم للحصة.

حصة   500 لعسري عشد الرحيم 
اجتم عية 100 د2هم للحصة.

من  كل  تعيي9  تم   : التسيير 
السيدين جالل عشد اله دي ولعسري 
عشد الرحيم كمسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.
األبن ك  مع  الشركة  تتع مل  كم  
املصرفية  املؤسس ت  من  غيره   أو 
عشد  جالل  للسيد  مستقل  بإمض ء 
اله دي أو للسيد لعسري عشد الرحيم 

ملدة غير محدودة.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة  بعد   : األ2ب ح  توزيع 
بي9  الش قي  يوزع  الق نوني  لالحتي ط 
واحد  كل  حصص  حسب  الشرك ء 

منهم.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 2ية ب لدا2 الشيض ء.
 : التج 2ي  ب لسجل  التقييد  2قم 

.574407
493 P

EL QODS BUSINESS
SARL AU
التأسيس 

تشع  لعقد عرفي مؤ2خ في بت 2يخ 
تم  الشيض ء،  ب لدا2   2223 فبراير   6
وضع الق نو9 التأسي�ضي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وتتوفر على املميزات الت لية :
 EL QODS BUSINESS  : االسم 

SARLAU
املوضوع : و2اقة ومكتشة.

زنقة بو2يد   23  : املقر االجتم عي 
الصخو2 السودا2   5 2قم   3 الط بق 

الدا2 الشيض ء.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
حصة اجتم عية،   1000 إلى  مقسم 

قيمة كل حصة 100 د2هم.
الحصص موزعة كم  يلي :

1000 حصة   : عشد العزيز هطو2 
اجتم عية.

من  الشركة  تسير   : التسيير 
هطو2،  العزيز  عشد  السيد  طرف 
 16 بت 2يخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 
2قم الشط قة الوطنية   ،1973 أبريل 

.U99014
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 يوم 
2قم  تج 2ي  سجل   00860604

.574001
494 P

MUNVO EMEA
SARLAU

تأسيس شركة
إيداع  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذات  لشركة  التأسي�ضي  الق نو9 
املميزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :
 MUNVO EMEA  : التسمية 

SARLAU
االستش 2ات  خدم ت   : الهدف 
وتطوير البرمجي ت املتعلقة ب لحلول 
البرمجية إلدا2ة األنشطة التسويقية 

املطو2ة من قشل الشركة.
ش 2ع   ،46  : االجتم عي  املقر 
الدا2   2 الط بق   6 الز2قطوني شقة 

الشيض ء.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
 10.000 مشلغ  في  محدد  االجتم عي 
حصة   100 إلى  مقسم  د2هم 
د2هم   100 فئة  من  اجتم عية 
ب لك مل  ومحر2ة  مكتتشة  للواحدة، 

وموزعة لف ئدة :
جوه 9 2وي Johanne Roy يمثله  
 SOCIETE MUNVO SOLUTIONS

.INC
السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
نبيل  السيد  تعيي9  تم   : التسيير 

ت يدي مسيرا للشركة.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية   املحكمة  لدى  التج 2ي 

ب لدا2 الشيض ء تحت 2قم 528359.
ملخص قصد النشر

495 P

MIFTAH AL KAWTAR
SARLAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب لدا2 الشيض ء في 14 فبراير 2223 تم 

إعداد الق نو9 األس �ضي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

تسمية الشركة : مفت ح الكوتر.
الشرك ء :

ذو  التج ني  يوسف  السيد 
حي  ب  الق طن  املغربية  الجنسية 
 83 2قم   242 زنقة  عشد هللا  موالي 

عي9 الشق الدا2 الشيض ء.
غرض الشركة : اإلنع ش العق 2ي.
10 زنقة الحرية   : املقر االجتم عي 

الط بق الث لث الرقم 5.
2أ2 امل ل : 10.000 د2هم مقسمة 
د2هم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 
للحصة الواحدة ومكتتشة واملدفوعة 
الوحيد  الشريك  طريق  عن  نقدا 

السيد يوسف التج ني.
املدة : 99 سنة.

اإلدا2ة : ستدا2 الشركة من طرف 
يوسف  السيد  الوحيد  الشريك 

التج ني.
تلتزم الشركة ب لتوقيع   : التوقيع 
السيد  الوحيد  للشريك  الوحيد 

يوسف التج ني.
تم تنفيذ اإلجراءات الق نونية في 
الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 

تحت 2قم التسجيل 574733.
496 P

TAILOR STAND
تأسيس شركة ذات امله م املحدودة

بموجب عقد عرفي مؤ2خ ب لدا2 
ين ير 2223 ومسجل   5 الشيض ء يوم 
القواني9  وضع  تم  املدينة  بنفس 
امله م  ذات  لشركة  األس سية 

املحدودة املميزات الت لية :
التسمية : أخذت الشركة تسمية 

.TAILOR STAND :  له
ش 2ع محمد   97  : الرئي�ضي  املقر 

الخ مس الدا2 الشيض ء.
الغرض : تواصل وحدث.

الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 
االجتم عي في 10.000 د2هم ومقسمة 
د2هم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة وموزعة ك لت لي :
 : السيد  حصة   32*100
 PERROUD BRUCE JACQUES

.EDOUARD

 : السيد  حصة   32*100

 GEOFFRION JEAN LUCIEN

.DANIEL

 : السيد  حصة   32*100

.CHAMBON PASCAL RENE

 AZIZ  : السيد  حصة   10*100

.DAIBI

املدة : حددت مدة الشركة في 99  

ب لسجل  تسجيله   ت 2يخ  من  ابتداء 

التج 2ي.

 CHAMBON السيد   : التسيير 

.PASCAL RENE

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 

2قم  وتحت   2223 م 22   8 يوم 

.00861667

والتسجيل ب لسجل التج 2ي لدى 

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء يوم 

8 م 22 2223 وتحت 2قم 575123.
للنشر والشي 9

497 P

ATELIER WIAM
SARL AU

تأسيس
في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

الشيض ء  ب لدا2   2022 نوفمبر   7

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  محدودة 

الخص ئص الت لية :

 ATELIER WIAM  : التسمية 

SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ش 2ع مر2 السلط 9   26  : املقر 

الشقة 3 الط بق 1 الدا2 الشيض ء.

الهدف :

وتنظيم  النشر،  اإلشه 2، 

الحفالت.

الطش عة وتصميم الويب.

أنواع  لجميع  الرقمية  الطش عة 

األعم ل التج 2ية واإلعالنية.
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صن عة اإلشه 2.
العملي ت  مختلف  ع مة  بصفة 
والصن عية،  وامل لية،  التج 2ية، 
عالقة  له   التي  واملنقولة  والعق 2ي 
ب لهدف  مش شرة  غير  أو  مش شرة 

االجتم عي للشركة.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
تسير الشركة من طرف   : اإلدا2ة 
السيد خ لد سوميل ملدة غير محددة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة.
2أسم ل الشركة : 100.000 د2هم 
واحدة  كل  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 د2هم.
السيد  يلي  كم   ب لك مل،  يحر2 

خ ل سوميل 1000 حصة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لدا2  لالستثم 2  بمركز  الق نوني 
15 فبراير 2223 وتم  الشيض ء بت 2يخ 
التج 2ي  ب لسجل  الشركة  تقييد 

ب لدا2 الشيض ء تحت 2قم 573289.
498 P

L4A IMMOBILIERE
شركة محدودة املسؤولية
2أسم له  : 100.000 د2هم

ومقره  االجتم عي الك ئن ب إق مة 
زين السالم العم 2ة 26 الط بق 2 

2قم 2 تيط مليل الدا2 الشيض ء
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ ب لدا2 
تم   2223 ين ير   19 في  الشيض ء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات الت لية :
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
L4A IMMOBILIERE : االسم
الهدف : جميع أعم ل الشن ء.

إق مة زين السالم العم 2ة   : املقر 
26 الط بق 2 2قم 2 تيط مليل الدا2 

الشيض ء.
املدة : 99 سنة ابتداء من إنش ئه .

 100.000  : الشركة  2أسم ل 
د2هم.

الحصص العينينة :
 AHMED LAHCHIME السيد 
1000 حصة   : د2هم يعني   100.000

اجتم عية.
يعني  د2هم   100.000  : املجموع 

1000 حصة اجتم عية.
من  ابتداء   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.
 AHMED السيد   : مسير الشركة 

.LAHCHIME
ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ الشيض ء  ب لدا2   الجهوي 
17 ين ير 2223 السجل التج 2ي 2قم 

.569887
للإلش 2ة والشي 9

499 P

 STE ACHOUROUK SERVICE
 MULTIPLE
 تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في   -  I
تم إيداع الق نو9   ،2022 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
وذات  واحد  شريك  في  املحدودة 

املميزات الت لية :
سرفيس  اشروق   : التسمية 
 STE ACHOUROUK ملتيشلي 

.SERVICE MULTIPLE
الهدف : أشغ ل مختلفة في الشن ء.
زنقة صبري   12  : املقر االجتم عي 
بوجمعة، شقة 2قم 6، الدا2 الشيض ء.

من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
د2هم   100.000 االجتم عي محدد في 
اجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 د2هم للواحدة، مكتتشة 
لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحر2ة 

السيد سعداني املصطفى.
املجموع 1000 حصة.

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 
االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.
التسيير : تم تعيي9 السيد سعدالي 

املصطفى.

تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  II

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

 2022 4 يوليو  ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 

تحت 2قم 832276.
ملخص قصد النشر

500 P

NTS KANIT
ش.م.م لشريك واحد

2أسم له  : 100.000 د2هم

املقر االجتم عي : 2قم 4، مجمع 

السكني األخوين، طريق السكو2يي9، 

دوا2 السكو2يي9، بلدية عي9 نزغ، 

سط ت

سجل تج 2ي 2قم 7373

 بمقت�ضى عقد عرفي منجز بت 2يخ 

تم تأسيس أنظمة   2022 فبراير   17

لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد والتي تتميز بم  يلي :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

NTS KANIT ش.م.م لشريك واحد.

الهدف : تهدف الشركة إلى :

بيع املنتج ت الغذائية التكميلية 

العضوية والطشيعية ؛

الغذائية  املكمالت  بيع 

ومستحضرات التجميل ؛

الطشية  املستحضرات  توزيع 

ومستحضرات التجميل الطشيعية ؛

الخلق واإلنت ج الطشيعي ؛

التج 2ة بشكل ع م ؛

نقل الشض ئع ؛

النه ئية  املنتج ت  جميع  تسويق 

جديدة،  ح لة  في  املصنعة  ششه  أو 

أو  املستلزم ت  أو  املواد  لجميع 

املستعملة  أو  الجديدة  امللحق ت 

التي له  صلة مش شرة أو غير مش شرة 

بهدف الشركة ؛

املعدات  جميع  وتصدير  استيراد 

تو2يد  وأي  املستعملة  أو  الجديدة 

له  نه ئي  نصف  أو  نه ئي  منتج  وأي 

عالقة مش شرة أو غير مش شرة بهدف 

الشركة؛

جميع  تطوير  للشركة  يمكن 

األنشطة التي تشكل غرض الشركة ؛

املع مالت  جميع  ع م،  بشكل 

واملدنية  والصن عية  التج 2ية 

تتعلق  وامل لية  العق 2ية  أو  واملنقولة 

بأحد  مش شر  غير  أو  مش شر  بشكل 

آخر  �ضيء  بأي  أو  املحددة  األشي ء 

مش به أو مرتشط ؛

جميع األنشطة التي تكو9 الهدف 

االجتم عي والتي يمكن تطويره .

الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 

بمشلغ  تحديده  تم  االجتم عي 

 1000 إلى  مقسم  د2هم   100.000

للواحدة  د2هم   100 بقيمة  حصة 

السيد  الوحيد  للشريك  وجميعه  

انتص 2 ق نيت.
مجمع   ،4 2قم   : االجتم عي  املقر 

السكني األخوين، طريق السكو2يي9، 

نزغ،  عي9  بلدية  السكو2يي9،  دوا2 

سط ت.

املدة : 99 سنة.

السيدة انتص 2 ق نيت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

محدودة.

السنة االجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

تم لدى كت بة   : اإليداع الق نوني 

الضشط ب ملحكمة االبتدائية بسط ت 

بت 2يخ 7 م 22 2223 تحت 2قم 96/23.
مقتطف من أجل اإلشه 2

501 P

 BMC SAV TECH PLUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2223 فبراير   8

ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل 

املواصف ت الت لية :

 BMC SAV TECH  : التسمية 

.PLUS

.SARL : الصفة الق نونية

الهدف االجتم عي :

وتطوير  واستئج 2  وبيع  شراء 

وإدا2ة وتشغيل مراكز االتص ل ؛
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مع  الشيع  بعد  م   خدمة  مت بعة 
إمك نية إيف د موظفي9 ب ملوقع كجزء 

من مه م مركز االتص ل.
ش 2ع  2كن   : االجتم عي  املقر 
الحسنية وش 2ع لشن 9، مركز األعم ل 
اوبيرا، الط بق الث ني، شقة 2قم 23، 

جليز، مراكش.
تحديد  تم   : الشركة  2أسم ل 
د2هم   90.000 في  الشركة  2أسم ل 
مقسمة إلى 900 حصة من فئة 100 

د2هم للحصة الواحدة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 2يخ التسجيل.
تسيير  أسند  لقد   : التسيير 
 Monsieur السيد  إلى  الشركة 

.CASSOU KEVIN
تأسيس  تم   : الق نوني  اإليداع 
الجهوي  املركز  طريق  عن  الشركة 
التسجيل  2قم  بمراكش  لالستثم 2 

التج 2ي 133915.
502 P

 DOZ SET MAROC
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في   -  I 
الق نو9  إيداع  تم   2223 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة وذات املميزات الت لية :
 DOZ SET MAROC  : التسمية 

.SARL
الهدف : الغرض من الشركة :

أعم ل  وتطوير  وتصدير  استيراد 
تنسيق املن ظر الطشيعية.

زنقة س 2ية   12  : املقر االجتم عي 
حي   ،3 شقة   3 الط بق  زونيم،  بن 

النخيل، الدا2 الشيض ء.
من ت 2يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : االجتم عي  الرأسم ل 
د2هم   100.000 االجتم عي محدد في 
اجتم عية  حصة   100 إلى  مقسم 
د2هم للواحدة مكتتشة   100 من فئة 

ومحر2ة ب لك مل وموزعة لف ئدة :

حصة   50 انس عرس وي  السيد 

اجتم عية ؛

حصة   50 كوالك  ايف 9  السيد 

اجتم عية ؛

املجموع 100 حصة اجتم عية.

السنة االجتم عية : تبتدئ السنة 

االجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيي9 اآل9 كمديرين 

مش 2كي9 لفترة غير محدودة :

السيد انس عرس وي من مواليد 

مقيم  بم �ضي فرنس ،   2002 ين ير   7
ش 2ع من غ بة فيري ش تيو9   56 في 

ح مل  الجنسية،  مغربي  فرنس ، 

الشط قة الوطنية 2قم TY809252 ؛

من مواليد  السيد إيف 9 كوالك، 

2 م ي 2002، ب 2يس فرنس ، مقيم في 

4 ش 2ع م 2سيلي9 بيرثيلوت 91132، 

يحمل جواز سفر  فرن�ضي الجنسية، 
.18HD46579 2قم

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 

2قم  تحت   2223 م 22   8 بت 2يخ 

2قم  التج 2ي  ب لسجل   861875

.575339

ملخص قصد النشر

503 P

AS RESORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
2أسم له  : 20.000.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 61 ش 2ع اللة 

ي قوت، زاوية مصطفى املع ني، 

الط بق الث ني، 2قم 62 مركز 2ي ض 

الدا2 الشيض ء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

ب لدا2  مؤ2خ  عرفي  لعقد  تشع  

الشيض ء في 23 ين ير 2223، تم وضع 

ق نو9 أس �ضي لشركة ذات مسؤولية 

مميزاته   واحد  بشريك  محدودة 

ك لت لي :

 AS RESORT  : الشكل  التسمية، 
ش.م.م بشريك واحد.

إدا2ة،  استغالل،  حي زة،   : الهدف 
تشييد، تطوير وبيع ك فة حقوق املش ني 
والعق 2ات وفق  للنصوص املعمول به .
اللة  ش 2ع   61  : االجتم عي  املقر 
املع ني،  مصطفى  زاوية  ي قوت، 
مركز 2ي ض   62 2قم  الط بق الث ني، 

الدا2 الشيض ء.
املدة : 99 سنة اعتش 2ا من 3 م 22 
السجل  في  تسجيله  ت 2يخ   2223

التج 2ي.
في  محدد   : الشركة  2أسم ل 
إلى  مقسم  د2هم   20.000.000
حصة اجتم عية من فئة   200.000
100 د2هم للحصة الواحدة، محر2ة 
ب لك مل عن طريق املس همة العينية 

وتخصص للشريك الوحيد.
 200.000 صديق  عمر  السيد 

حصة اجتم عية.
السيد عمر  تعيي9  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  صديق 

غير محدودة.
من  ابتداء   : االجتم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.
بعد  الص فية  األ2ب ح   : األ2ب ح 
والتنظيمية  الق نونية  االقتط ع ت 

مخصصة للشرك ء.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني في املحكمة التج 2ية ب لدا2 
الشيض ء في 3 م 22 2223 تحت 2قم 
861277 وقد تم تسجيل الشركة في 
السجل التج 2ي تحت 2قم 574671.

من أجل اإليج 2 والشي 9

504 P

TRANS MOUDAKIR
SARL

شركة محدودة املسؤولية
2أسم له  : 45.000 د2هم

مقره  االجتم عي : املسيرة 3 زنقة 64 
2قم 9، الط بق الث ني، الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي : 165549
تعديل  

بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شرك ء  اجتمع   2223 فبراير   13

ذات  شركة   TRANS MOUDAKIR

مسؤولية محدودة برأسم ل 45.000 

ع دي  غير  ع م  اجتم ع  في  د2هم 

عقدته اإلدا2ة.

الذي ضم جميع  صد2 االجتم ع 

ب إلجم ع  االجتم عية  الحصص 

القرا2ات الت لية :

استق لة مسيرين س بقي9.

عشد  والسيد  مذكير  نبيل  السيد 

الزيتوني  والسيد  مذكير  الواحد 

مذكير.

غير  لفترة  جدد  مسيرين  تعيي9 

محددة :

السيد عشد الواحد مذكير والسيد 

الزيتوني مذكير.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

السيد  للمسيرين  املشترك  ب لتوقيع 

عشد الواحد مذكير والسيد الزيتوني 

مذكير.

تعيي9 السيد عشد الواحد مذكير 

كمسؤول عن نش ط النقل.

على  واملوافقة  القواني9  تحيي9 

القواني9 الجديدة.

املحكمة  ك تب  لدى  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  الدا2  في   التج 2ية 

اإليداع  2قم  تحت   2223 م 22   3

.861008

505 P

CONSTRUCTOR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

املس هم الواحد

برأسم ل : 500.000 د2هم

املقر املسجل : 185 ش 2ع 

الز2قطوني، الدا2 الشيض ء

RC : 49845

IF : 1221266

الدا2 الشيض ء

زي دة 2أ2 امل ل
بموجب شروط عقد خ ص بت 2يخ 

املس هم  يقر2   ،2223 فبراير   21

الوحيد :
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 1.500.000 ب  امل ل  2أ2  زي دة 

د2هم إلى   500.000 د2هم ليرتفع من 

 15.000 بتكوين  د2هم   2.000.000

للسهم،  د2هم   100 بقيمة  سهم 

الشعبي  محسن  السيد  به   اكتتب 

وإفراجه  عن طريق إجراء مق صة.

بمقدا2  امل ل  2أ2  تخفيض 

الخس ئر  بدافع  د2هم   1.500.000

إلى  د2هم   2.000.000 من  ليصشح 

500.000 د2هم.

التعديل النسبي للقواني9.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 

6 م 22 2223 تحت 2قم 861389.

506 P

STE HAWK EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسم ل : 100.000 د2هم

املكتب الرئي�ضي : 71 ن صية، ش 2ع 

محمد الخ مس وش 2ع أزيالل، 

الط بق الث لث، الزهو2، الدا2 

الشيض ء

RC : 92741 IF : 1662665

بيع األسهم
خ ص  عقد  شروط  بموجب 

بت 2يخ 16 ين ير 2223، يقر2 املس هم 

الوحيد املص دقة على م  يلي :

بيع 232 سهم  من السيدة ش دية 

إحس 9 لص لح السيد هش م الن صر.

إحس 9  ش دية  السيدة  استق لة 

من منصبه  كمدير مس عد.

من  و14  و9  و8   7 تعديل للمواد 

النظ م األس �ضي.

اعتم د النظ م األس �ضي املحدث.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 

23 فبراير 2223 تحت 2قم 860025.

507 P

STE BITMAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

برأسم ل : 7.923.122 د2هم
 املقر الرئي�ضي : تجزئة الخ لدية، 
2قم 4 زنقة 5 2قم 10، الط بق 

الث ني، املنطقة الصن عية موالي 
2شيد، الدا2 الشيض ء

RC : 131663 IF : 1921432
تمديد غرض الشركة

خ ص  عقد  شروط  بموجب 
بت 2يخ 10 فبراير 2223، قر2 املس هم 
الوحيد تمديد عرض الشركة ليشمل 

األنشطة الت لية :
والد2اس ت  الط قة  تدقيق 
واملشو2ة في كف ءة الط قة والهندسة 
الط قة  مج ل  في  والدعم  واملشو2ة 
لشن ء  مق ول  الط قة،  وانتق ل 

الششك ت أو محط ت الط قة.
اعتم د النظ م األس �ضي املحدث.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 

6 م 22 2223 تحت 2قم 861387.
508 P

STE SOFAMEL
SARL AU

RC : 92741 IF : 1662665
شركة ذات مسؤولية محدودة مع 

شريك واحد
برأسم ل قد2ه : 21.470.000 د2هم
 املقر الرئي�ضي : تجزئة الخ لدية، 
2قم 4 زنقة 5 2قم 10، الط بق 

الث ني، املنطقة الصن عية موالي 
2شيد، الدا2 الشيض ء
تمديد غرض الشركة

خ ص  عقد  شروط  بموجب 
بت 2يخ 10 فبراير 2223، قر2 املس هم 
إلى  الشركة  غرض  تمديد  الوحيد 

النش ط الت لي :
املعدات  وتجميع  تصنيع 

الكهرب ئية.
اعتم د النظ م األس �ضي املحدث.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2   التج 2ية 

6 م 22 2223 تحت 2قم 861388.
509 P

NEROPRIM IMMO
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد
2أسم له  : 26.010.000 د2هم

مقره  االجتم عي : 129 ش 2ع الجيش 
امللكي، زاوية البريهمي االد2ي�ضي، 

الدا2 الشيض ء
السجل التج 2ي ب لدا2 الشيض ء : 

422713
االستثن ئي  الع م  الجمع  عقد 
ب ملقر   2223 ين ير   20 بت 2يخ 

االجتم عي، تقر2 م  يلي :
من  الشركة  2أسم ل  من  الرفع 
21.010.000 د2هم إلى 26.010.000 
محددة  ديو9  مع  ب ملق صة  د2هم 

املقدا2 ومستحقة على الشركة.
الق نو9  من  و7   6 الفصل  تغيير 

الداخلي للشركة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضشط 
الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية  املحكمة 
2قم  تحت   2223 م 22   8 بت 2يخ 

.861957
510 P

JEY
جيي

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

2أسم له  : 50.000 د2هم
مك زة 2قم 7، إق مة دي 2 أيوب، 

الشطر 1 بوسكو2ة، الدا2 الشيض ء
تفويت حصص اجتم عية

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I 
2 م 22 2223 فوتت السيدة بد2اوي 
لشنى مخت 2ة 500 حصة من فئة 100 
اجغوغ  للسيد  تمتلكه   التي  د2هم 

ح ميد الذي قشله .
الوحيدة  الشريكة  ص دقت  وقد 

على :

طرف  من  الحصص  تفويت 

للسيد  لشنى مخت 2ة  بد2اوي  السيدة 

اجغوغ ح ميد.

6 و7 من الق نو9  تعديل الفصل 

األس �ضي للشركة.

أسند التسيير ملدة   : التسيير   -  II

غير محددة مع الصالحي ت املطلقة 

للمسير الوحيد السيد اجغوغ ح ميد 

املقيم إق مة أوالد زي د، عم 2ة شقة 2 

ع.ب، الدا2 الشيض ء.

األس �ضي  الق نو9  تحديث   -  III

 LA MISE A JOUR DES للشركة 

.STATUTS

IV - تم اإليداع الق نوني للمحضر 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 

ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 8 م 22 2223 

تحت 2قم 861899.
من أجل التخليص واإلشه 2

511 P

SMARTSYS

سمارتسيس

 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد

2أسم له  : 100.000 د2هم

زنقة سمية، اإلق مة شهرزاد 5، 

الط بق 2قم 22، الدا2 الشيض ء

تفويت حصص اجتم عية
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I 

23 ين ير 2223 فوت السيد الشوندي 

محمد 500 حصة من فئة 100 د2هم 

التي يمتلكه  للسيد لغوي زهير الذي 

قشله .

وقد ص دق الشرك ء على :

تفويت الحصص من طرف السيد 

الشوندي محمد لف ئدة السيد لغوي 

زهير.

6 و7 من الق نو9  تعديل الفصل 

األس �ضي للشركة.

شركة  إلى  الشركة  تحويل   -  II

محدودة املسؤولية :



5355 الجريدة الرسميةعدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223) 

محمد  الشوندي  السيد  أ9  بم  
امل لكي9  أصشح   زهير  لغوي  والسيد 
تحويل  تم  فقد  الشركة  لحصص 
الشركة إلى شركة محدودة املسؤولية 
بدو9 خلق شخصية معنوية جديدة. 
الق نو9  على  الشرك ء  وافق  وقد 

األس �ضي الجديد للشركة.
األس �ضي  الق نو9  تحديث   -  III
 LA MISE A JOUR DES للشركة 

.STATUTS
IV - تم اإليداع الق نوني للمحضر 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 
ب لدا2 الشيض ء بت 2يخ 6 م 22 2223 

تحت 2قم 861496.
من أجل التخليص واإلشه 2

512 P

 TIGRE-OUDADEN
HOLDING MINIER

SARL
إق مة السي خ، الط بق الخ مس 

2قم 12، زنقة واد املخ ز9 ويعقوب 
املريني، الحي الشتوي، مراكش

بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  شرك ء  قر2   2223 ين ير   12
 TIGRE-OUDADEN HOLDING

MINIER SARL م  يلي :
قشول عقد الشيع املبرم بي9 السيد 
كرو ابراهيم لف ئدة السيد العصري 

حميد بحصة 500 سهم ؛
قشول عقد الشيع املبرم بي9 السيد 
السيد  لف ئدة  حميد  العصري 

العصري مروا9 بحصة 100 سهم.
شريك  كل  حصة  تصشح  وبذلك 

على الشكل الت لي :
السيد العصري حميد 900 حصة ؛
السيد العصري مروا9 100 حصة.

استق لة السيد كرو ابراهيم من 
مهمته كمسير للشركة.

العصري  السيد  يصشح  وبذلك 
ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  حميد 

غير محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 144841.
513 P

 BEN YAAKOUB GRAND
TRAVAUX MINIER

SARL
 إق مة السي خ، الط بق الخ مس 
2قم 15 مكر2، زنقة واد املخ ز9، 

الحي الشتوي، جليز، مراكش
بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شرك ء  قر2   2022 نوفمبر   28
 BEN YAAKOUB GRAND شركة 

TRAVAUX MINIER SARL م  يلي :
الشركة  2أسم ل  من  الرفع   -  1
د2هم وذلك ليصل   270.000 بمشلغ 
بإصدا2  وذلك  د2هم   372.222 إلى 
2700 حصة جديدة محر2ة ومكتتشة 
د2هم للحصة ب لطريقة   100 بقيمة 

الت لية :
في  مدمجة  د2هم   150.000

الحس ب الج 2ي ؛
120.000 د2هم نقدا.

شريك  كل  حصة  تصشح  وبذلك 
على الشكل الت لي :

 1850 حميد  العصري  السيد 
حصة ؛

السيد العلوي محمد 1850 حصة.
تحويل مقر الشركة من العنوا9 
 12 2قم  االد2ي�ضي  ش 2ع   : الك ئن 
إلى  مراكش  الصن عي،  الحي  مكر2، 
السي خ،  إق مة   : الت لي  العنوا9 
الط بق الخ مس 2قم 15 مكر2، زنقة 
جليز،  الشتوي،  الحي  املخ ز9،  واد 

مراكش.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 144724.
514 P

STE YAN CONSTRUCTION
SARL AU

2قم 5 طريق املكينة اللة تكركوست 
الحوز، مراكش

بت 2يخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
16 ديسمبر 2022 قر2 الشريك الوحيد 
 STE YAN CONSTRUCTION لشركة

SARL AU م  يلي :

الشركة  2أسم ل  من  الرفع   -  1
ليصل  ذلك  د2هم   900.000 بمشلغ 
د2هم وذلك بإصدا2   1.000.000 إلى 
9000 حصة جديدة محر2ة ومكتتشة 
بقيمة 100 د2هم للحصة مدمجة في 

الحس ب الج 2ي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 2ية بت 2يخ 32 ين ير 2223 تحت 

2قم 144327.
515 P

GRAND SUD IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  2.500.000 د2هم

الك ئن مقره  : 19، زنقة أنوال - 
الدا2 الشيض ء

الع دي  غير  القرا2  بموجب   -  I
 2022 ديسمبر   26 بت 2يخ  للشرك ء 
 »GRAND SUD IMPORT« لشركة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
الك ئن  د2هم،   2.500.000 2أسم له  
زنقة   ،19 الشيض ء،  ب لدا2  مقره  

أنوال، تقر2 م  يلي :
الزي دة في 2أسم ل الشركة لرفعه 

إلى 4.500.000 د2هم.
الس د2  الفصلي9  تحرير  تعديل 
والس بع من النظ م األس �ضي الذين 

أصشح  :
الشرك ء  ق م   : الس د2  الفصل 

ب لتقدم ت النضية، أي :
مشلغ   :  »GELACOM« شركة 

1.575.000 د2هم.
أو2الندو  لوك   جيوف ني  السيد 
 :  (Giovanni Luca ORLANDO(

مشلغ 2.025.000 د2هم.
السيدة صوفي ك 2ل زوجة أو2الندو 
مشلغ   Sophie CARLE ORLANDO(

900.000 د2هم.
أي في املجموع : 4.500.000 د2هم.
2أسم ل  يرتفع   : الس بع  الفصل 
د2هم،   4.500.000 إلى  الشركة 
املقسم إلى 45.000 حصة شركة ذات 
100 د2هم للحصة الواحدة، املكتتشة 
بك مله  واملدفوعة القيمة واملمنوحة 

للشرك ء تن سش  مع تقدم تهم، أي :

مشلغ   :  »GELACOM« شركة 

15.750 حصة.

أو2الندو  لوك   جيوف ني  السيد 

 :  (Giovanni Luca ORLANDO(

مشلغ 20.250 حصة.

السيدة صوفي ك 2ل زوجة أو2الندو 

مشلغ   Sophie CARLE ORLANDO(

9.000 حصة.

أي في املجموع : 45.000 حصة.

الق نوني  ب إليداع  القي م  تم   -  II

لدى املحكمة التج 2ية للدا2 الشيض ء 

2قم  تحت   2223 م 22   2 بت 2يخ 

.861059
عن املستخلص والشي ن ت

516 P

 CASA TRANSAT 1922

 (Ex CHAINE HOTELIERE

)HADAIQ
ك زا ترانزات 1922 - شي9 أوتيلير 

حدائق س بق  - ش.م

ذات 2أسم ل 14.000.000 د2هم
تحديد مدة انتداب املجلس اإلدا2ي 

للشركة
الع دي  الع م  الجمع  بمقت�ضى 

أبريل   16 بت 2يخ  استثن ئي   املنعقد 

2018 تم تقرير م  يلي :
انته ء مدة انتداب املجلس اإلدا2ي 

للشركة.

املجلس  انتداب  مدة  تجديد 

اإلدا2ي للشركة ملدة 6 سنوات وهم :

من  هللا  عشد  بو  داود  السيد 

بت 2يخ  املزداد  مغربية  جنسية 

للشط قة  الح مل   1960 أبريل   29

.B382814 الوطنية 2قم

السيدة جميلة بنعلي من جنسية 

أبريل   27 بت 2يخ  املزدادة  مغربية 

1967 الح ملة للشط قة الوطنية 2قم 

.A837218

من  هللا  عشد  بو  الط هر  السيد 

 23 بت 2يخ  املزداد  مغربية  جنسية 

للشط قة  الح مل   1990 يونيو 

.BE826959 الوطنية 2قم
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للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب ملحكمة التج 2ية للدا2 الشيض ء يوم 

8 م 22 2223 تحت 2قم 861854.

517 P

T & D AFRICA
RC 562729

شركة ذات مسؤولية محدودة

املكتب الرئي�ضي : 10 زنقة الحرية، 

الط بق الث لث، شقة 5 الهشة - الدا2 

الشيض ء

تصحيح امل دة 36 من النظ م 
األس �ضي املتعلقة بتعيي9 املديرين 

األوائل
االجتم ع  محضر  لشروط  وفق  

فبراير 2223،   6 الع م االستثن ئي في 

: »T & D AFRICA« قر2 شرك ء شركة

القرا2 األول :

مالحظة  بعد  الشرك ء،  اجتمع 

من   36 ب مل دة  يتعلق  م دي  خطأ 

يقر2  للشركة،  األس �ضي  النظ م 

سيتم  والتي  امل دة،  هذه  تصحيح 

صي غته  على النحو الت لي :

تم تعيي9 مجتمع الشرك ء كمدير 

لفترة غير محدودة :

مص نو،  علي  محمد  السيد 

في   1985 م ي   6 مواليد  مغربي، 

مقيم  أنف ،  الشيض ء  الدا2  مشوا2 

محمد  زنقة   35 الشيض ء،  ب لدا2 

للشط قة  الح مل   ،2 2قم  ديو2ي، 

يصرح   .BE782838 2قم  الوطنية 

املدير املذكو2 أعاله، فيم  يتعلق به، 

أنه اليوجد  موضح   تعيينه،  بقشول 

تع 2ض أو حظر من ج نشه يمكن أ9 

يقف في طريق تعيينه.

ق نون   ملزمة  الشركة  ستكو9 

بجميع األعم ل املتعلقة به  من خالل 

التوقيع الوحيد للمدير.

مجتمع  يقر2   : الث ني  القرا2 

األس �ضي  النظ م  تحديث  الشرك ء 

 96-5 الق نو9  للشركة وفق  ألحك م 

بصيغته املعدلة واملتممة.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

7 فبراير 2223 تحت 2قم 862432.

518 P

RESTAURAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التج 2ي : 87295 ب لدا2 

الشيض ء

الجمع  محضر  بمقت�ضى   -  1

بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

شركة  قر2 شرك ء   ،2223 ين ير   18

»RESTAURAIL« ش.ذ.م.م 2أسم له  

مقره   والك ئن  د2هم   2.000.000

االجتم عي بمحطة السكك الحديدية 

ش 2ع  املس فرين،  الشيض ء  ب لدا2 

م   الدا2 الشيض ء،  بلفدير،  ب حم د، 

يلي :
من  الشركة  2أسم ل  2فع 

 3.222.222 إلى  د2هم   2.000.000

حصة   10.000 بإحداث  د2هم 

د2هم   100 جديدة قيمة كل واحدة 

عند  بأكمله   القيمة  واملدفوعة 

االكتت ب.

2أسم ل  2فع  قرا2  عن  فترتب 

الشركة، توزيع الحصص االجتم عية 

للشركة ك لت لي :

 12.000  : بنفقير   علي  السيد 

حصة.

 6.000  : السيد محسن سعيدي 

حصة.

 6.000  : حجي  الط هر  السيد 

حصة.

 6.000  : ط 2ق  الشعزاوي  السيد 

حصة.
تعديل الفصلي9 6 و 7 من الق نو9 

األس �ضي للشركة.
الق نو9  محتوى  على  املص دقة 

األس �ضي للشركة بعد تعديله.

2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 2223 فبراير   28 بت 2يخ  الشيض ء 

تحت 2قم 860655.

519 P

SA2H BATIM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
2أسم له  100.000 د2هم

املقر االجتم عي : 2قم 5 عم 2ة 1 م 

2 4 قصشة األمي9 لس سفة

الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 328249

التصفية الك ملة للشركة
بت 2يخ 31 ين ير 2223 قر2 الجمع 

برئ سة  للشرك ء  االستثن ئي  الع م 

السيد الحسي9 كوف وي م  يلي :

التصفية الك ملة للشركة ابتداء 

من 31 ين ير 2223.

السيد  للشركة  مصفي  تعيي9 
بط قته  2قم  كوف وي،  الحسي9 

.BE566988 الوطنية

تحديد مقر التصفية 2قم 5 عم 2ة 

لس سفة،  األمي9  قصشة   4 م 2   1

الدا2 الشيض ء.

تفويض  الشرك ء  محضر  قر2 

للقي م  كوف وي  الحسي9  السيد 

بتصفية  املتعلقة  اإلجراءات  بجميع 

في  التشطيب  ذلك  في  بم   الشركة 

السجل التج 2ي.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا2  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

 2223 فبراير   21 بت 2يخ  الشيض ء 

تحت 2قم 859621.

520 P

EL CHARCUTERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  200.000 د2هم

املقر االجتم عي : تجزئة 2امي زنقة 

سبتة الط بق الث ني مكتب 2قم 8

الدا2 الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 266285

حل الشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

في املؤ2خ  للشركة   االستثن ئي 

بمقره   واملنعقد   2223 م 22   24  

االجتم عي تقر2 م  يلي :

مسشقة  بصفة  الشركة  قفل 

ألوانه .

مقر  وتحديد  املصفي  تعيي9 

التصفية.

للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

عي9 السيد الشرف وي لعربي كمصفي 

االجتم عي  املقر  وتعيي9  للشركة 

تجزئة 2امي زنقة سبتة الط بق الث ني 

مكتب 2قم 8، الدا2 الشيض ء.

لتصفية  كمقر  الشيض ء  الدا2 

الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

7 م 22 2223 تحت 2قم 861634.

521 P

FURY TECHNOLOGY

SARL AU

كراج تجزئة النخيل 2 2قم 1157 

ت 2كة مراكش

استثن ئي  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مؤ2خ بت 2يخ 4 نوفمبر 2022 بمراكش 

 FURY قر2 الشريك الوحيد لشركة 

ذات  ش.م.م   TECHNOLOGY

2أسم ل  وذات  الوحيد  الشريك 

العنوا9  في  والك ئنة  د2هم   80.000

 1157 2قم   2 كراج تجزئة النخيل   :

ت 2كة مراكش م  يلي :

حل مسشق للشركة.

تسمية السيد اسم عيل املعتديل 

العنوا9  في  التصفية  عن  املسؤول 

2قم   2 النخيل  تجزئة  كراج   : الت لي 

1157 ت 2كة مراكش.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 2ية بمراكش بت 2يخ ف تح فبراير 

2223 تحت 2قم 144326.

522 P
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BJL CONSULTING

SARL

ب ج ل كونسيلتينغ ش.م.م 

بشريك وحيد

 ذات 2أسم ل 10.000 د2هم

مقر التصفية 135 ش 2ع 2ح ل 

املسكيني الط بق األول الدا2 

الشيض ء

السجل التج 2ي 2قم 329671

تصفية الشركة

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

بت 2يخ 31 أكتوبر 2022، قر2 الشريك 

الوحيد لشركة ب ج ل كونسيلتينغ 

ش.م.م بشريك وحيد التشطيب على 

الشركة من السجل التج 2ي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 855441.

523 P

IBIDEM

شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  200.000 د2هم

املقر االجتم عي : 134 ش 2ع 

الز2قطوني الط بق الث لث

الدا2 الشيض ء

وفق  ملحضر اجتم ع الجمع الع م 

االستثن ئي بت 2يخ 31 ديسمبر 2022، 

: IBIDEM قر2 مس همو

حس ب ت  واعتم د  املصفي  تقرير 

التصفية.

بعد سم عه تقرير  الجمع الع م، 

املصفي عن جميع عملي ت التصفية، 

وكذلك  املذكو2  التقرير  على  ص دق 

الن تج،  النه ئي  التصفية  حس ب 

والذي يظهر 2صيدا س لش .

الذمة  وإبراء  التصفية  إقف ل 

للمصفي.

يعلن الجمع الع م اإلقف ل النه ئي 

ديسمبر   31 من  اعتش 2ا  للتصفية 

وإبراء ذمة املصفي من إدا2ته   2022

وإعف ئه من مهمته.

مك 9 حفظ الوث ئق :

االحتف ظ  الع م  الجمع  قر2 

الق نوني  للمدة  الشركة  بأ2شيف 

بمقر السيدة خديجة مينو2ة الك ئنة 

من  ع مر،  آيت  بمنطقة  دمن ت  في 

27 نوفمبر  الجنسية املغربية مواليد 

1978، ح ملة للشط قة الوطنية 2قم 

.I381776

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860448.

524 P

 SOCIETE VOLTA

ENGENEERING

SARL

حل الشركة بصفة مسشقة ألوانه 

 19 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

الع م  الجمع  عقد   ،2022 ديسمبر 

االستثن ئي وقر2 م  يلي :

السيدة  املسيرة  استق لة  قشول 

مجيد سه م وتبرئته  ابراءا ت م  ونه ئي .

حل الشركة بصفة مسشقة ألوانه .

سه م  مجيد  السيدة  تعيي9 

كمصفية للشركة.

كمقر  االجتم عي  املقر  تعيي9 

لتصفية الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

2قم  تحت  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

 2223 فبراير   6 بت 2يخ   857270

سجل تج 2ي 2قم 507449.

مقتطف وبي 9

525 P

LOGIKHADAMAT MAROC
SARL

برأسم ل 100.000 د2هم

الحل املشكر للشركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  وافق 

لشركة   2223 فبراير   14 بت 2يخ 

 LOGIKHADAMAT MAROC«

SARL« على م  يلي :

الحل املشكر للشركة املذكو2ة.

تعيي9 السيد عص م خ لد مصفي.

املسجل  التصفية  تحديد مكتب 
في 46 ش 2ع الز2قطوني الط بق 5 2قم 

17 الدا2 الشيض ء.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

9 م 22 2223 تحت 2قم 862119.

526 P

 STE NEGOCE &

 ENGENEERING

CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
2قم السجل التج 2ي 379233

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

للشركة   2022 نوفمبر   24 بت 2يخ 
الك ئن  د2هم   100.000 2أسم له  

مقره  ب لدا2 الشيض ء تم م  يلي :

التصفية املسشقة للشركة ابتداء 

من يوم انعق د الجمع الع م والفسخ 

االختي 2ي له .

تعيي9 مصف للشركة وهو السيد 

الراشدي أحمد 2قم الشط قة الوطنية 

منظرن   بحي  الس كن   W156642

601 ش 2ع القد2 أ/2 الدا2  الرقم 

الشيض ء.

 62 2قم  التصفية  مقر  تعيي9 
زنقة 81 املجموعة )2) األلفة الدا2 

الشيض ء.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

7 فبراير 2223 تحت 2قم 857491.

527 P

RK TRANSCASH

SARL

الحل املشكر للشركة
بت 2يخ عرفي  عقد   بموجب 

شركة  قر2 شرك ء   ،2223 ين ير   23  

برأسم ل   RK TRANSCASH SARL

قد2ه 100.000 د2هم مكتبه  املسجل 

في الدا2 الشيض ء، إق مة العرا2 وش 2ع 

 ،8 شقة   3 الط بق  الي قوت  اللة 

وتعيي9  لشركة  املشكر  الحل   : قر2وا 

املصفي السيد محمد محراب.

الدا2  في  ث تب  املصفي  عنوا9 

اللة  وش 2ع  العرا2  زنقة  الشيض ء، 

الي قوت الط بق 3 شقة 8.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

3 م 22 2223 تحت 2قم 861251.

528 P

 SOCIETE CAESAR QUAD 

RANDO

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

2أسم له  20.000 د2هم

تصفية الشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

فبراير   6 بت 2يخ  املنعقد  االستثن ئي 

 CAESAR« شركة  لشرك ء   2223

ذات  شركة   »QUAD RANDO

مسؤولية محدودة، مقره  االجتم عي 

اإلدا2ي  الحي  عشدو  محمد  ش 2ع 

شفش و9، تقر2 م  يلي :

التصفية  تقرير  مراجعة  بعد 

الشركة  مسير  طرف  من  املقدم 

تقر2 تصفية  السيد اشرف الغن ي، 

 »CAESAR QUAD RANDO« شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

التج 2ي.



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5358

ذمة اشرف الغن ي بصفته  إبراء 

مصفي  للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

 2223 2 م 22  بت 2يخ  بشفش و9 

تحت 2قم 2223/114.

529 P

SEA ENVIRONMENT

تأسيس شركة
بت 2يخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تم وضع  ب لرب ط،   2223 فبراير   27

ذات  للشركة  األس �ضي  الق نو9 

تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخص ئص الت لية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.»SEA ENVIRONMENT« الت لية

النف ي ت  مع لجة   : املوضوع 

الصن عية والطشية والتخلص منه .

ش 2ع فجيج،   5  : املقر االجتم عي 

في الط بق الث لث ب.ب   9 شقة 2قم 

الرب ط.

في  حدد   : االجتم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  د2هم   100.000 قيمة 

د2هم   100 حصة ذات قيمة   1000

للحصة مقسم بي9 الشرك ء ك لت لي :

 S.E.A MAROC SARL : شركة 

510 حصة ذات قيمة 100 د2هم أي 

م  قيمته 51.000 د2هم.

حصة   245  : جيرو  يدير  السيد 

د2هم أي م  قيمته   100 ذات قيمة 

24.500 د2هم.

 245  : ب سو  ايت  نو2ة  السيدة 

أي د2هم   100 قيمة  ذات   حصة 

 م  قيمته 24.500 د2هم.

عي9 السيد يدير جيرو   : التسيير 

كمسيرين  ب سو  ايت  نو2ة  والسيدة 

للتجديد  ق بلة  ملدة سنتي9  للشركة 

ب لجمع الع م.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج 2ية ب لرب ط 

تحت السجل التج 2ي 2قم 166947 

يوم 8 م 22 2223.

530 P

STE ARTBBM
  SARL AU

 RC 11255
زنقة بي9 الطرق 9 الشقة 4 الط بق 

4  العم 2ة 6 بني مالل 

بت 2يخ   الشرك ء  قرا2  بمقت�ضى 

21/22/2222، تم م  يلي :    

تغيير مقر الشركة من زنقة بي9   -

الطرق 9  الشقة 4 الط بق 4  العم 2ة 

ش 2ع محمد   الى زاوية   بني مالل    6

الث ني   الحسن  وش 2ع  الس د2 

الشقة 4 الط بق 2  تجزئة بهيجة 2قم 

6   بني مالل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت عدد 1464.

1 C

BOUTMELLALINE
SARL AU

RC 1935

العنوا9  

  تلمرجت  تيزي نسلي  املركز اغش لة  

القصيشة

بت 2يخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

ذات  شركة   تم انش ء   4/11/2222

املسؤولية املجدودة الوحيد     تحمل  

الخص ئص الت لية :

  BOUTMELLALINE  : التسمية 

. SARL AU

نسلي   تيزي  تلمرجت    : العنوا9 

املركز اغش لة  القصيشة.     

الغــرض : بيع خشب التدقئة 
د2هم    100.000  : املــ ل  2أ2 

مقسم الى 100 حصة اجتم عية   

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

: و الشريك الوحيد ويشن  املسير 

إسم عيل.   

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم    
االبتدائية قصشة ت دلة.

2 C

STE   L. E.O FACTORY
          SARL AU

 السجل التج 2ي : 5241
العنوا9 : 2 الزنقة 24 الط بق 1 

بلوك 3 أوالد سيدي شن 9 الفقيه 
بن ص لح. 

بت 2يخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذات  شركة   تم انش ء   12/1/2223
الشريك  ذات  املجدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخص ئص الت لية :
     STE L. E.O FACTORY : التسمية

   .SARL AU
العنوا9 :   2 الزنقة 24 الط بق 1 
بلوك 3 أوالد سيدي شن 9 الفقيه بن 

ص لح 
الغــرض : االشغ ل الع مة و الشن ء 

– االستيراد  بيع بنصف الجملة 
100.000د2هم    : املــ ل  2أ2 

مقسم الى 100 حصة اجتم عية    
السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.
الوحيد         الشريك  و   : املسير 

.morelli oscar
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت  ص لح   بن  الفقيه  االبتدائية 

2قم 50.
3 C

  STE THE INTERNATIONAL
WHITE COMPAGNY

SARL AU
 السجل التج 2ي : 16663 

العنوا9 : تجزئة العتم نية الحي 
اإلدا2ي الط بق 3 بني مالل 

بت 2يخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم انش ء شركة  ذات      6/2/2223
الشريك  دات  املجدودة   املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخص ئص الت لية :
 STE THE  : التسمية 
 INTERNATIONAL WHITE

. COMPAGNY SARL AU

العنوا9  :   تجزئة العتم نية  الحي 

اإلدا2ي   الط بق 3 بني مالل        

البسكويت- انت ج   : الغــرض 

االشغ ل الع مة - االعم ل و التج 2ة  

د2هم    100.000  : املــ ل  2أ2 

اجتم عية     حصة   100 الى  مقسم 

الشريك الوحيد  لحلو ف طمة الزهراء  

السنة املـ لية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : الشكري ميلودي.         

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

       : 2قم  تحت  مالل  بشني  االبتدائية 

.1461

4 C

 INSTITUT PHONE  

 GUINESS POUR

 LA REPARATION

ELECTRONIQUE
SARL AU

 السجل التج 2ي 13741 

العنوا9  ش 2ع الحسن الت ني  

العم 2ة 19 الشقة 5  الط بق 3  ب 4 

حي ميمونة بني مالل.

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

15/22/2223   تم انش ء شركة  ذات 

ذات الشريك  املسؤولية املجدودة   

الوحيد تحمل  الخص ئص الت لية :

 INSTITUT  : التسمية 

 PHONE GUINESS POUR LA

   REPARATION ELECTRONIQUE

  .SARL AU

الث ني   الحسن  ش 2ع   : العنوا9  

العم 2ة 19  الشقة 5  الط بق 3  ب 4 

حي ميمونة  بني مالل.

الغــرض : مد2سة لتيهئ االمتح ن ت 

االلكترونية  االلي ت  إصالح    –

-التج 2ة و االعم ل      

2أ2 املــ ل : 66800 د2هم  مقسم 

يملكه   اجتم عية   حصة   668 الى 

الشريك و املسير الوحيد.  
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السنة  املح سشتية  السنة 
امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : و الشريك الوحيد  احمد 

الزويري.       
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
2قم     تحت  مالل   بني  االبتدائية 

.1532
5 C

STE UTRA CAR
   SARL AU

155 حي الري ض قصشة ت دلة 
االستثن ئي  القرا2  بمقت�ضى 
تم  22/12/2222 بت 2يخ    للشرك ء 

 م  يلي :
 1000 تفويت  على  املص دقة   -  
سرسيف  السيد  طرف  من  حصة  
عشد الكريم الى السيد  حلحول ط 2ق 

بقيمة 100 دهم للحصة. 
استق لة السيد يوسف ملغيلي         -

من  تسيير الشركة
نش طي    ابتس م  السيدة  تعيي9   -

مسيرة للشركة    
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
عدد  تحت  مالل  بشني  االبتدائية 

.1463
6 C

  
HOUSSAM SWORD

SARL AU
  املركز الجهوي لالستثم 2
جهة بني مالل -خنيفرة

اعال9 عن تأسيس
 »شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
2أسم له  : 100.000 د2هم

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إعداد  تم   24/22/2322
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
  HOUSSAM SWORD : التسمية

غرض الشركة : تحويل االموال.

عنوا9 املقر االجتم عي : كراج 2قم 
254 ش 2ع محمد الس د2 حي االمل، 

خريشكة.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 
د2هم.

إلى  مقسمة   : النقدية  الحصص 
د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة موزعة على :  
 : مخشير  الدين  - حس م 

100.000 د2هم . 
الحصص العينية : أسم ء الشرك ء 

الشخصية والع ئلية وعن وينهم:
حس م الدين مخشير الس كن 2قم 

254 حي االمل، خريشكة
    توزيع االنصشة على الشرك ء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير    
حس م الدين مخشير مس هم  للسيد: 

ومسير ملدة غير محدودة.
 /23/23 ب  الق نوني  اإليداع  تم 

2223 تحت 2قم 8111.
7 C

  املركز الجهوي لالستثم 2
جهة بني مالل -خنيفرة

اعال9 عن تأسيس »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

JETSET HAROUN SPORT
SARL AU 

2أسم له  :  100.000 د2هم 
بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الق نو9  إعداد  تم   14/22/2223
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
 JETSET HAROUN  : التسمية 

 .SPORT
األنشطة   : الشركة  غرض 
املحلية  املش ني   - والفنية  الري ضية 
جميلة  فنو9  أو  2ي ضية  معدات   -
)مشغل غرفة 2ي ضية -   ص لة ألع ب 

2ي ضية بن ء الجسم)
عم 2ة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 
مجمع   3 الط بق   5 الشقة   1 2قم 

الفردو2، خريشكة.

مدة الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مشلغ 2أسم ل الشركة 

د2هم.
إلى  مقسمة   : النقدية  الحصص 
د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة موزعة على :  
- هش م ه 2و9 : 100.000 د2هم . 

الحصص العينية : 
الشخصية  الشرك ء  اسم ء 

والع ئلية وعن وينهم :
   57  : هش م ه 2و9 الس كن 2قم 

زنقة 06 حي التقدم، خريشكة.
 توزيع األنصشة على الشرك ء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
للسيد : هش م ه 2و9 مس هم ومسير 

ملدة غير محدودة
 /23/26 ب  الق نوني  اإليداع  تم 

2223 تحت 2قم 8113.
8 C

STE EL BABORIA  IMPORT 
SARL

 السجل التج 2ي   5215
إق مة  الي سمي9  حي   : العنوا9  
الص فية الط بق 2 الفقيه بن ص لح.         
بت 2يخ   عرفي   عقد  بمقت�ضى 
شركة   إنش ء  تم   27/12/2222
تحمل   املجدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :
  STE EL BABORIA  : التسمية 

.IMPORT SARL
إق مة  الي سمي9  حي  العنوا9  
الص فية الط بق 2 الفقيه بن ص لح         
األشغ ل  في  مق ول  الغــرض : 
بنصف  مستو2د    – الع مة و الشن ء 

الجملة 
د2هم    100.000  : املــ ل  2أ2 
مقسم الى 1000 حصة اجتم عية.     

السنة املـ لية : السنة امليالدية.
مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : محمد الح جي. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت  ص لح   بن  الفقيه  االبتدائية 

2قم 19/23.
9 C

الشركة القابضة العمران

شركة مس همة

2أسم له  2.104.047.700 د2هم

مقره  االجتم عي بزنقة الشندق، 

املحج املركزي، حي الري ض، الرب ط

إعال9 دمج

شرك ت العمرا9 للمد9 الجديدة في 

الشرك ت الفرعية الت بعة لنط قه  

الجغرافي

بن ء على محضر اجتم ع الجمعية 

في  املنعقدة  االستثن ئية  الع مة 

املس همي9  فإ9   ،2022 أكتوبر   12

قر2وا  العمرا9،  الق بضة  للشركة 

عملي ت  على  2جعي  بأثر  املص دقة 

الدمج عن طريق ضم شركة العمرا9 

الرب ط  العمرا9  شركة  إلى  ت مسن  

شركة  وضم  القنيطرة،   - سال   -

العمرا9 لخي يطة إلى شركة العمرا9 

وضم  السط ت،   - الشيض ء  الدا2 

شركة العمرا9 ت منصو2ت إلى شركة 

وضم  آسفي،   - مراكش  العمرا9 

شركة العمرا9 الشراف ت إلى شركة 

العمرا9 طنجة - تطوا9 - الحسيمة،  

 ،2022 من ف تح ين ير  وذلك ابتداء 

 231 امل دة  ملقتضي ت  تطشيق  

2قم 17.95  الق نو9  من  الفقرة 4 

املتعلق ب لشرك ت املس همة، كم  تم 

تغييره وتتميمه.

تم اإليداع الق نوني بت 2يخ 3 م 22 

لدى كت بة الضشط ب ملحكمة   2223

التج 2ية ب لرب ط، تحت 2قم 1338.

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

ب ملحكمة التج 2ية بمكن 2
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خبرة  الشرق

CATRA ORIENT.SARL
إعال9 متعدد القرا2ات

خبرة  الشرق
49 ش 2ع الشك ي لهشيل اق مة 2ي ض 
املدينة شقة 2قم 3 برك 9 49 ش 2ع 
الشك ي لهشيل اق مة 2ي ض املدينة 
شقة 2قم 3 برك 9، 699، برك 9 

املغرب
CATRA ORIENT.SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: تجزئة 
ملوية تجزئة 2قم 457 شقة تقع 
ب لط بق الث لث برك 9 - 63322 

برك 9 املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.8511

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 14 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
لعربي  السيد  من  الحصص  تفويت 
الوطنية  للشط قة  الح مل  محمد 
ط لب  السيد  الى   PH827234 2قم 
املهدي الح مل للشط قة الوطنية 2قم 

FA124931
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
ط لب  السيد  جدد  مسيرين  تعيي9 
الوطنية  للشط قة  الح مل  املهدي 
واستق لة املسيرة    FA124931 2قم 
الح لية السيدة بداوي وئ م الح ملة 
 FA169916 2قم  الوطنية  للشط قة 
السيد قوبع محمد الح مل للشط قة 

S228935 الوطنية 2قم
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النظ م االس �ضي
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
الذي ينص على   :1.6.7 بند 2قم 
السيد  من  الحصص  تفويت  م يلي: 
للشط قة  الح مل  محمد  لعربي 
الوطنية 2قم PH827234 الى السيد 
للشط قة  الح مل  املهدي  ط لب 

.FA124931 الوطنية 2قم

بند 2قم 35: الذي ينص على م يلي: 
ط لب  السيد  جدد  مسيرين  تعيي9 
الوطنية  للشط قة  الح مل  املهدي 
واستق لة املسيرة    FA124931 2قم 
الح لية السيدة بداوي وئ م الح ملة 
 FA169916 2قم  الوطنية  للشط قة 
السيد قوبع محمد الح مل للشط قة 

S228935 الوطنية 2قم
بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النظ م االس �ضي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 119/2223.
1I

FINCOSA MARRAKECH

 FORMATION
 INVESSTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE
-MANAGEMENT -FIDEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش 2ع عشد الكريم الخط بي اق مة 
2قية عم 2ة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 FORMATION
 INVESSTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE MANAGEMENT
FIDEM-- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
النواة A زنقة ابن سين  الط بق 

الخ مس 2قم 52 - 40000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.118521
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
دجنبر   31 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
ذات  شركة  حل  تقر2   2022
 FORMATION املسؤولية املحدودة 

 I N V E S S T I S S E M E N T
 D E V E L O P P E M E N T
 ENERGETIQUE MANAGEMENT
 10.000 2أسم له   مشلغ    --FIDEM
اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 
اق مة النواة A زنقة ابن سين  الط بق 
مراكش   40000  -  52 الخ مس 2قم 

املغرب نتيجة ل : انعدام النش ط.
اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الط بق  سين   ابن  زنقة   A النواة 
مراكش   40000  -  52 الخ مس 2قم 

املغرب. 
و عي9:

و  بوس لم   محمد    السيد)ة) 
الفردو2  املحمدي  الحي  عنوانه)ا) 
طريق الدا2   82 تجزئة االختي 2 2قم 
املغرب  مراكش   40000 الشيض ء  

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144942.
2I

STE FIACCOF 

 STE HARBIL IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 32282، fes maroc
 STE HARBIL IMMOBILIERE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 
432 السفلي 2قم 5 تجزئة الوف ء 

32222 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75763

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

13 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

HARBIL IMMOBILIERE SARL

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

و  تصدير   - ع مة  تج 2ة   - عق 2ي 

استيراد.

محل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم 432 السفلي 2قم 5 تجزئة الوف ء 

32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم.

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

هربيل  محمد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 6 زنقة 

 32222  2 نرجس  الرش شة  واد 

ف 2 املغرب

املريني  لطيفة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 6 زنقة 

 32222  2 نرجس  الرش شة  واد 

ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.75763

3I
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OPEN SERVICES AND SOLUTIONS

 Open Services And
Solutions - OSAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 OPEN SERVICES AND
SOLUTIONS – OSAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد وعنوا9 مقره  

االجتم عي ش 2ع الجيش امللكي إق مة 
حشيشة بوك ب ء1  شقة 99 طنجة 

90090 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 2قم 
التقييد في السجل التج 2ي 2قم: 

135483
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم اعداد الق نو9   2223 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة  الشركة:  شكل 
الريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوجيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OPEN بمختصر تسميته :  االقتض ء 
 SERVICES AND SOLUTIONS –

OSAS

غرض الشركة بإيج ز: 

الغرض من الشركة في املغرب   -

القي م  هو  الخ 2ج  وفي  ع م  بشكل 
املعمول  للتشريع ت  وفق   بأنشطة، 

به  في مج ل تكنولوجي ت املعلوم ت 

خ صة  الجديدة،  واالتص الت 

في  والحلول  الخدم ت  بمقدمي 

املعلوم تي ت  تكنولوجي   قط ع ت 

والتليم تية واالتص الت واإلنترنت.

وتشغيل  وإدا2ة  وتطوير  إنش ء   -

وتطشيق ت  البرمجي ت  وتسويق 

واملواقع  املخصصة  الكمشيوتر 

اإللكترونية؛

- االستش 2ات والد2اسة والتد2يب 

والهندسة في نظم املعلوم تي ت. 

- استيراد وتصدير جميع املنتج ت 

ضمن  تقع  التي  واألشي ء  واملواد 

مج الت نش ط الشركة؛

تركيب وصي نة وإدا2ة وتحسي9   -

وتشغيل جميع نظم املعلوم تي ت؛ 

األ2شفة اإللكترونية والتسويق   -

الرقمي والخدم ت الرقمية.

إدا2ة  الدعم التقني في مج الت:   -

اللوجستي ت،  املح سشة،  امليزانية، 

واألصول  للمخزو9  امل دي  الجرد 

املخزو9 وقوائم جرد  إدا2ة  الث بتة، 

األصول الث بتة.

اإلنش ء واملش 2كة في 2أ2 امل ل   -

جميع  في  أشك له   بجميع  واإلدا2ة 

الشرك ت التي له  عالقة مش شرة أو 

غير مش شرة مع غرض الشركة.

جميع  إجراء  ع م،  وبشكل   -

والصن عية  التج 2ية  العملي ت 

وامل لية،  املنقولة  وغير  واملنقولة 

املرتشطة بشكل مش شر أو غير مش شر 

أو التي من  املذكو2ة أعاله،  ب ألشي ء 

وتطويره ،  تحقيقه   تعزيز  شأنه  

غير  أو  مش شرة  أي مش 2كة  وكذلك 

األشك ل،  من  شكل  بأي  مش شرة، 

تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشرك ت  في 

أهداف مم ثلة أو ذات صلة.

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9 

الجيش امللكي إق مة حشيشة بلوك ب ء 

1 شقة 99 طنجة 90090 املغرب

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 10.000 الشركة:  2أسم ل  مشلغ 

السيد حسن  مقسم ك لت لي:  د2هم، 

100 د2هم  100 حصة بقيمة  ج عى: 

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

السيد  الشرك ء:  ومواطن  وصف ت 

الجيش  ش 2ع  عنوانه  ج عى  حسن 

1 شقة  امللكي إق مة حشيشة بلوك ب ء 

99 طنجة 90090 املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

السيد  الشركة:  مسيري  ومواطن 

الجيش  ش 2ع  عنوانه  ج عى  حسن 

1 شقة  امللكي إق مة حشيشة بلوك ب ء 

99 طنجة 90090 املغرب

التج 2ية  ب ملحكمة  اإليداع  تم 

بطنجة بت 2يخ 01 م 22 2223 تحت 

2قم 263282

4I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GLOBAL 2FA«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

»GLOBAL 2FA« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

أطلس، عم 2ة 45، الط بق الرابع، 

2قم 16، املع 2يف، الدا2 الشيض ء. 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574169

 16 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

»GLOBAL 2FA«

- غرض الشركة بإيج ز: - اإلستيراد 

تأجير مركش ت النقل   •  - والتصدير. 

واملن ولة. - أشغ ل مختلفة والشن ء.

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الرابع،  الط بق   ،45 عم 2ة  أطلس، 

الشيض ء.  الدا2  املع 2يف،   ،16 2قم 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

فصحي  االله  عشد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب:  بصفته شريك، 
مو�ضى،  سيدي  الن ضو2،  زنقة   ،19

24000 الجديدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

- السيد عشد االله فصحي بصفته 

مسير وحيد للشركة، والك ئن عنوانه 
سيدي  الن ضو2،  زنقة   ،19 ب: 

مو�ضى، 24000 الجديدة املغرب) 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574169

5I

FISCAL & LEGAL TEAM

دروجا كونسولت.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
22262، CASABLANCA MAROC

د2وج  كونسولت. شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 131  ش 2ع 

 -11B أنف  إق مة أزير مكتب 2قم
الدا2بيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -
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إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574159

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : د2وج  

كونسولت.

بإيج ز:   الشركة  غرض   -

اإلدا2ية  والنص ئح  االستش 2ات 

ووس ئل  الع مة  تسيرالعالق ت  ,و 

والتسويق,  االتص الت  اإلعالم 

املرافقة واملشو2ة وجل الخدم ت في 

والق نونية  امل لية  التج 2ية  املج الت 

موظفي9  عن  الشحث  ذلك  في  بم  

للشرك ت وكذا االستيراد والتصدير.

  131 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 -11B ش 2ع أنف  إق مة أزير مكتب 2قم

الدا2بيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 50 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

د2وبيل  م 2ي   ي 9  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

هيفيرلي   11-3252 أفينيو  ب 2تريدج 

القديم 3252 هيفيرلي القديم بلجيك 

 بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574159

6I

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE

PROFONDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE

شقة 15 عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع 

عالل الف �ضي ، 40070، مراكش 

املغرب

PROFONDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 15 

عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع عالل 

الف �ضي )موطن لدى : املغربية 

للتوطي9) 40070 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133723

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PROFONDA

- غرض الشركة بإيج ز: حفر االب 2 

و أشغ ل الشن ء

شقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع  سي9  إق مة   12 عم 2ة   15

املغربية   : عالل الف �ضي )موطن لدى 

للتوطي9) 40070 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) عشد السالم الش كري 

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ام نقيدا2 واكليم تنغير 45800 تنغير 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.133723

7I

FELEXIA CONSEILS

HYPROACTIV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS

 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT

 4 MABROUKA . ، 42222،

Marrakech MAROC

HYPROACTIV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 3526 

دوا2 الق يد حربيل مراكش 40000 

مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133785

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

HYPROACTIV

تصنيع  غرض الشركة بإيج ز:    -

ومنتج ت  الصحية  املنتج ت 

التجميل

تج 2ة وتسويق منتوج ت التجميل 

االستيراد و التصدير

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مراكش  حربيل  الق يد  دوا2   3526

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بنقدو2  نزا2  محمد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 25 عم 2ة  السع دة  دا2  اق مة  اد2ا2 

  80000 اك دير  تيكيوين   02 شقة 

اك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.133785

8I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»IKR02-PRO-SERVICE«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 »IKR22-PRO-SERVICE«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 12، زنقة 

س 2ية بن زنيم، الط بق الث لث، 

الشقة 3، النخلة، الدا2 الشيض ء 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574167

 22 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

»IKR22-PRO-SERVICE«

بيع   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

النقل  مركش ت  تأجير   - الشن ء.  مواد 

واملن ولة.

 ،12 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

زنقة س 2ية بن زنيم، الط بق الث لث، 

الشيض ء  الدا2  النخلة،   ،3 الشقة 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9):

- السيد)ة) اكرام العسلي بصفته 
إق مة  ب:  عنوانه  والك ئن  شريكة 
 ،176 2قم   ،2 عم 2ة  النسيم الشحر، 
 24000 بوزيد  سيدي  مركز   ،GH3

الجديدة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:
مسيرة  بصفته  العسلي  اكرام   :

وحيد للشركة السيدة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574167
9I

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE

NIYA PARTNERS COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE
شقة 15 عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع 

عالل الف �ضي ، 40070، مراكش 
املغرب

 NIYA PARTNERS COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 15 
عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع عالل 
الف �ضي )موطن لدى : املغربية 

للتوطي9) 40070 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم السجل التج 2ي: 133823

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 NIYA بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

PARTNERS COMPANY

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

استش 2ات التدبير و االعم ل

شقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع  سي9  إق مة   12 عم 2ة   15

املغربية   : عالل الف �ضي )موطن لدى 

للتوطي9) 40070 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 10.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد امي9 سيشو2  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 90000 طنجة   152 ك ليفو2ني  2قم 

طنجة املغرب

- السيد)ة) محمد ج بر بصفته)ا)  

االنوا2  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 

سيدي 2ح ل   2 الط بق   21 العم 2ة 

الش طئ 26100 برشيد املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.133823

10I

STE FICOGEMISS

STE RESSAG TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الط بق السفلي حي ب م، 33252، 

ميسو2 املغرب
STE RESSAG TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القد2  
- ميسو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2355

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

RESSAG TRAVAUX

- غرض الشركة بإيج ز: االشغ ل 

املختلفة و الشن ء

تدبير املستغالت الفالحية

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

القد2  - ميسو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الصغير  2شيد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 50000 وجه عرو2    12 زنقة   755

مكن 2 املغرب
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.2355

11I

G.C.M Consulting group

STE INSSAF AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group

 rue tata almou midelt ، 02

54352، ميدلت املغرب

STE INSSAF AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ايت اعزيز 

اغش لو ميدلت 54352 ميدلت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3387

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

INSSAF AGRI

اعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة استش 2ات فالحية

ايت  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اعزيز اغش لو ميدلت 54352 ميدلت 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بجى حسن بصفته)ا)   السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ايت اعزيز اغش لو 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.3387

12I

عشد الكريم الشلح

STE DAYLINEXT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عشد الكريم الشلح

حي املنصو2 الذهبي عم 2ة الن صيري 

، 16150، مشرع بلقصيري املغرب

STE DAYLINEXT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 اوالد 

منصو2 الصفص ف  16150 مشرع 

بلقصيري -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم السجل التج 2ي: 985

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   18

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

تسمية  الت لية:-  ب ملميزات  الوحيد 

اإلقتض ء،  عند  متشوعة  الشركة، 

STE DAYLINEXT : بمختصر تسميته

مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

نقل الشض ئع

مف وض

- عنوا9 املقر االجتم عي: دوا2 اوالد 

مشرع   16150 منصو2 الصفص ف  

بلقصيري -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) فريد الديلي بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: دوا2 اوالد منصو2 

الصفص ف 16150 مشرع بلقصيري 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.985

13I

SIGNATURE GESTION

 LA MAISON D›HÖTES DAR
NANKA

عقد تسيير حر ألصل تج 2ي )األشخ ص 

املعنويو9)
عقد تسيير حر ألصل تج 2ي

دا2 الضي فة »دا2 ن نك «
بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ  في 31 
أعطى دا2 ن نك  املسجل   2223 ين ير 
ب ملحكمة   43791 التج 2ي  ب لسجل 
التج 2ية بمراكش حق التسيير الحر 
ضيعة  ب  الك ئن  التج 2ي  لألصل 
طريق   13 كلم   –  10 ڤيال  فريح - 
مراكش   – أو2يك  جم عة تسلط نت 
سيني تو2  لف ئدة  املغرب   40000
 01 تبتدئ من  جيستيو9 ملدة سنة 
ين ير   31 في  تنتهي  و   2223 فبراير 
قيمته  شهري  مشلغ  مق بل   2024

60.000 د2هم .
14I

COMP FOR YOU

ZOVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMP FOR YOU
55 زنقة الكروم تجزئة املستقشل 

الجديدة ، 24000، الجديدة املغرب
ZOVA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 24 
تجزئة حكيمو ش 2ع ابن ب ديس  - 

24000 الجديدة املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.12937

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2   2018 ين ير   08 في  املؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة    ZOVA حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
تجزئة   24 2قم  اإلجتم عي  مقره  
 24000  - حكيمو ش 2ع ابن ب ديس  
الجديدة املغرب نتيجة لحيث لم تعد 
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وتحقيق  نش ط  اي  تم 22  الشركة 

م ل  2ا2  وامتص ص  سلشية  نت ئج 

الشركة.

و عي9:

و  كن لي  الزهرة   السيد)ة) 

عنوانه)ا) 2قم24 تجزئة حكيمو ش 2ع 

الجديدة املغرب   24000 ابن ب ديس 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 24 2قم  وفي    2018 ين ير   08 بت 2يخ 

ب ديس  ابن  ش 2ع  حكيمو   تجزئة 

24000 الجديدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 2يخ 08 ين ير 

2018 تحت 2قم 22232.

15I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MARFOK TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب

MARFOK TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 

15 زنقة الفتح حي ش ف امش 2ك - 

46253 الشم عية املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.775

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 ين ير   21 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

أحمد مرفوق  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتم عية  حصة   1.000

100 حصة لف ئدة  السيد )ة) أحمد 

عم 2 بت 2يخ 08 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 17 بت 2يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 35.

16I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CERF DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب

CERF DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 زاوية 

حرمة هللا الكنتو2 46322 اليوسفية 

-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3571

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 CERF بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

DEVELOPPEMENT

- غرض الشركة بإيج ز: التج 2ة

التج 2ية  العق 2ات  عملي ت 

واأل2ضية

استيراد و تصدير

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 46322 الكنتو2  هللا  حرمة  زاوية 

اليوسفية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
عشدو9  زكري ء  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

تم 2ة   12020 207 الرقم  الخي م 23 

املغرب
عشدو9  أحمد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 54 2قم  الوط سيي9  زنقة  التقدم 

46322 اليوسفية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.3571

17I

مكتب املح سشة

 Sté LAS VEGAS
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املح سشة

ش 2ع سيدي املنضري عم 2ة 11 

الط بق 2 2قم 4 ، 93222، تطوا9 

املغرب

 Sté LAS VEGAS IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

معركة انوال 2قم 16 الط بق اال2�ضي 
2قم 3 93222 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33229

في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

10 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 Sté تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

LAS VEGAS IMMOBILIERE

مق ولة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ية

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

معركة انوال 2قم 16 الط بق اال2�ضي 

2قم 3 93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

عشد الحفيظ الشق لي  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

علي بعثة 2قم 229 تجزئة عي9 ملول  

93222 تطوا9 املغرب

ب عالل  عشد الحكيم  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 16 2قم  دك 2  ش 2ع  2شيد  موالي 

93122 الفنيدق املغرب

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.33229

18I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

MARFOK TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب
MARFOK TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 15 
زنقة الفتح حي ش ف امش 2ك  - 

46253  الشم عية  املغرب .
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 21 ين ير 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) عم 2 أحمد  

و«شركة ذات مسؤولية محدودة 
والك ئن  الوحيد«   الشريك  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: -
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -
 MARFOK كمسيرين جدد لشركة

.TRAV
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت 2يخ  ب ليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 35.
19I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 DOMAINE ELFATMI
BAAKILA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83222،
TAROUDANT MAROC

 DOMAINE ELFATMI BAAKILA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 
دني  1 2قم 48د أوالد ت يمة  - 83222  

ت 2ودانت  املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.8273

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2 حل   2223 ين ير   18 املؤ2خ في 
 DOMAINE ELFATMI BAAKILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
2أسم له   مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
48د  2قم   1 دني   تجزئة  اإلجتم عي 
ت 2ودانت     83222  - ت يمة   أوالد 
املغرب نتيجة لم تتمكن الشركة من 

شراء األ2ض الخ صة ب لفالحة.
و عي9:

و  بلعريبي   محمد     السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوا2 بعقيلة أحمر الكاللشة 
املغرب كمصفي  ت 2ودانت     83222

)ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 18 ين ير 2223 وفي  تجزئة دني  
1 2قم 48د أوالد ت يمة - -  ت 2ودانت 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 2يخ  بت 2ودانت   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 99.
20I

STE CECONA SARL

BRICO OUALKADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62222، nador

maroc
BRICO OUALKADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

العمرا9 2قم 3169 سلوا9 الن ظو2 
62000 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
5358

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BRICO OUALKADI
ب ئع   1- غرض الشركة بإيج ز:   -

مواد الشن ء 
-2 مق ول النقل للشض ئع لحس ب 

الغير الدولي و الوطني 
تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
سلوا9 الن ظو2   3169 العمرا9 2قم 

62000 الن ظو2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
محمد   الق �ضي  و  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
سلوا9 الن ظو2   3369 العمرا9 2قم 

62000 الن ظو2  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
»شركة  محمد   الق �ضي  و   -
بصفته    املحدودة«  املسؤولية  ذات 
والك ئن مقره  اإلجتم عي ب: العمرا9 
 62000 الن ظو2  سلوا9   3369 2قم 
الن ظو2  املغرب 2قم السجل التج 2ي 
املمثل   25323 االقتض ء:  عند 

الدائم: و الق �ضي محمد 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

محمد   الق �ضي  و  السيد)ة)   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

سلوا9 الن ظو2   3369 العمرا9 2قم 

62000 الن ظو2  املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.5358

21I

ALMOURAJIAA CONSEILS

 SOCIETE DE TRAVAUX
DIVERS MARCHOUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوتبرة او2يكة الحوز ، 42452، 

مراكش املغرب

 SOCIETE DE TRAVAUX DIVERS

MARCHOUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة فرح 
2قم 352 ايت او2ير الحوز مراكش 

- - مراكش املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.60217

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2022 دجنبر   31 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 SOCIETE DE TRAVAUX DIVERS

2أسم له   مشلغ    MARCHOUM

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

 352 2قم  فرح  تجزئة  اإلجتم عي 

- مراكش   - ايت او2ير الحوز مراكش 

املغرب نتيجة ل : انعدام الطلب على 

نش ط الشركة..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحوز  او2ير  ايت   352 2قم  فرح 

مراكش - 42050 مراكش املغرب. 
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و عي9:

املرشوم و  السيد)ة) عشد العزيز  

ايت   352 تجزئة فرح 2قم  عنوانه)ا) 

42050 مراكش  او2ير الحوز مراكش 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144695.

22I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HKBY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

HKBY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ايميني 

2 املن 2ة الحي الشتوي  - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.120545

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   24 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

بوعالم  يونس   )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   352

 MFH (700 حصة لف ئدة  السيد )ة

SARL AU)) بت 2يخ 24 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   23 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145612.

23I

BAHJA BAHIA

FB2L SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

BAHJA BAHIA
FES FES، 32222، FES MAROC

FB2L SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 اوالد 

اد2يس  2أ2 لقصر جرسيف - 
35122 جرسيف املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.75723
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 21 فبراير 2223 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
2أ2 لقصر  »دوا2 اوالد اد2يس   من 
جرسيف - 35122 جرسيف املغرب« 
إلى »2قم 32 تجزئة أوليفري 1 الضحى 
الط بق األول الشقة 3 بلوك ج ه/4 

ف 2  - 32222 ف 2   املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6496.
24I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PATIENCE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب
PATIENCE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : حي 

السع دة زنقة 11 2قم 57  - 46322  
اليوسفية  املغرب .

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.2573

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

10 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

شركة ذات   PATIENCE TRAVAUX

2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

11 2قم  اإلجتم عي حي السع دة زنقة 

املغرب   اليوسفية     46322  -   57

نتيجة لتوقف أنشطة الشركة.

و عي9:

السيد)ة) 2شيد  كراب و عنوانه)ا) 

 46322  171 2قم  السع دة  تجزئة 

)ة)  كمصفي  املغرب  اليوسفية 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2223 فبراير   10 بت 2يخ 

 46322  -  57 11 2قم  السع دة زنقة 

اليوسفية املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 20 بت 2يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 38.

25I

GERMY SERVICES

GESIMCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESIMCO

 RUE MOHAMED 77

 SMIHA ETAGE 12 APPT 57

CASABLANCA، 22252، الدا2 

الشيض ء املغرب

GESIMCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 174 ش 2ع 

الز2قطوني و ش 2ع مو�ضى ابن نصير 

عم 2ة 7 ط بق الدا2 الشيض ء 28810 

الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573545

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GESIMCO

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

 174 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع الز2قطوني و ش 2ع مو�ضى ابن 

الشيض ء  الدا2  ط بق   7 عم 2ة  نصير 

28810 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم،  ألف سهم

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املن ضل  حكيم  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

شقة   3 عم 2ة   13 م 2  املنزه  دي 2 

الشيض ء  الدا2   22232 لس سفة   3

املغرب

عشد الرزاق مح سن  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 47900 تمزموط  تنسيخت  اغرم 

زاكو2ة املغرب

- السيد)ة) حسن بحدو بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: دوا2 اسه بة اوالد 

 27223 النواصر  بوعزة  دا2  عزوز 

الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.573545
26I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OTM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب
OTM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الداخلة طريق الشم عية - 46322 
اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.1493

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   27 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة) عتم 9 احميش 
500 حصة اجتم عية من أصل 100 
حصة لف ئدة  السيد )ة) أيمن نعينعة 

بت 2يخ 27 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 01 بت 2يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 46.
27I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

OTM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العم 2ة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46322، اليوسفية املغرب

OTM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الداخلة طريق الشم عية - 46322 

اليوسفية املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 27 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) نعينعة أيمن 

املسؤولية  ذات  و«شركة 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: -

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -

 OTM لشركة  جدد  كمسيرين 

.TRANS

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب ليوسفية  االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 46.

28I

fisc orient

JOUDAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fisc orient
ش 2ع اد2يس االكبر عم 2ة ملنو2 

الط بق االول 2قم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب

JOUDAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 14 زنقة 

ب14 تجزئة الفتح - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.31335

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 29 نونبر 2022 تقر2 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 JOUDAR الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 2أسم له   مشلغ    CASH
 14 اإلجتم عي  د2هم وعنوا9 مقره  
 60000  - الفتح  تجزئة  ب14  زنقة 
تقلص   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة 

املش ط .
زنقة   14 و حدد مقر التصفية ب 
وجدة   60000  - تجزئة الفتح  ب14 

املغرب. 
و عي9:

السيد)ة) محمد  جدا2 و عنوانه)ا) 
 60000 تجزئة الفتح  زنقة ب14   14

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 450.
29I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 BEM EXPLOITATION ET
GERANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

32222، Fès Maroc
 BEM EXPLOITATION ET

GERANCE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 58، 
ش 2ع النخيل 1، نرجس ب، ف 2  - 

32222 ف 2   املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.42231
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2021 أكتوبر   06 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 BEM محدودة ذات الشريك الوحيد
  EXPLOITATION ET GERANCE
د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 
 ،58 2قم  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
ف 2   ب،  نرجس   ،1 النخيل  ش 2ع 
 : املغرب نتيجة ل  ف 2     32222  -

تصفية إ2ادية .
 ،58 و حدد مقر التصفية ب 2قم 
 - 1، نرجس ب، ف 2   ش 2ع النخيل 

32222 ف 2  املغرب. 
و عي9:

و  بروق   ابن  محمد   السيد)ة) 
العلي   ألطيب  أوالد  دوا2  عنوانه)ا) 
ف 2    32222 ف 2   الطيب  أوالد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
دجنبر   32 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2021 تحت 2قم 8653.
32I

FIDUCO TANTAN

BOUSSA JIB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82212،

TAN-TAN maroc
BOUSSA JIB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 51 مكر2 
بلوك 02 حي الجديد - - ط نط 9 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
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.7045
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
مزي 9  اكرام  )ة)  السيد  تفويت 
900 حصة اجتم عية من أصل 900 
مصطفى  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

الجشلي بت 2يخ 09 فبراير 2223.
مزي 9  حسن  )ة)  السيد  تفويت 
100 حصة اجتم عية من أصل 100 
مصطفى  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

الجشلي بت 2يخ 09 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بط نط 9  بت 2يخ 01 م 22 

2223 تحت 2قم 32/2223.
31I

NJ BUSINESS

SOCIETE SOLINAGI
إعال9 متعدد القرا2ات

NJ BUSINESS
مك تب مرين  مكتب 2قم 19 الط بق 
الت لث ش 2ع عشد الكريم بنجلو9 
املدينة الجديدة ف 2 املغرب، 

32222، ف 2 املغرب
SOCIETE SOLINAGI  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: شقة, 

الط بق الت لث اق مة املنظر الجميل 
بنسودة - 32222 ف 2  املغرب .

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.61911
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 01 فبراير 2223
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
هشة حصص

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعيي9 مسير و استق لة املسير القديم

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
تحيي9 الق نو9 االس �ضي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6466.

32I

ETS BEN aaouinate 

ISKANE DOUKALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24222، ZEMAMRA

maroc

ISKANE DOUKALA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 6 

ط بق 2 ش 2ع عالل بن عشد هللا 

سيدي بنو2 24352 سيدي بنو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3469

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ISKANE DOUKALA

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي و بيع مواد الشن ء

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع عالل بن عشد هللا   2 ط بق   6

سيدي بنو2 24352 سيدي بنو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

بغداد  محمد  السيد)ة)   -

 12 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تجزئة سليم الط بق الث ني الجديدة 

24000 الجديدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.3469

33I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 ELBI LUX البي لوكس للسيارات

CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93222، tetouan

maroc

 ELBI LUX البي لوكس للسي 2ات

CAR شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 

االندلس بلوك ج الط بق اال2�ضي 

2قم 17 ش 2ع محمد الي زيدي 

تطوا9 39242 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33233

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

البي  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

ELBI LUX CAR لوكس للسي 2ات

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اال2�ضي  الط بق  ج  بلوك  االندلس 

2قم 17 ش 2ع محمد الي زيدي تطوا9 

39242 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

522.222,22 د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) بالل الغوال بصفته)ا)  

 AVDA RAMON :والك ئن عنوانه ب

 Y CAJAL 46, P25, FUENGIROLA,

 MALAGA- ESPAGNEE 29642

م الق  اسش ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.33233
34I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE PROMOTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

32222، Fès Maroc
STE PROMOTISS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الدوميه  بمح فظة ت ون ت 34222  
ت ون ت املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.943

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2022 دجنبر   02 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
لكحل  حسن   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتم عية  حصة   490
مع د   )ة)  السيد  490 حصة لف ئدة  
دجنبر   02 بت 2يخ  اد2ي�ضي  الجن تي 

.2022
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
22 دجنبر  االبتدائية بت ون ت  بت 2يخ 

2022 تحت 2قم 687.
35I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 GROUPE MARBELLA
PALACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

32222، Fès Maroc

 GROUPE MARBELLA PALACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 15 س نت 

لويس كم 1 طريق عي9 الشقف 

ف 2  - 32222 ف 2  املغرب.

تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.25901

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   22 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) ي سي9  لوليدي 

لحكيم 10.000 حصة اجتم عية من 

السيد  10.000 حصة لف ئدة   أصل 

لحكيم  لوليدي  الرحيم   عشد  )ة) 

بت 2يخ 22 فبراير 2223.

الوليدي  أمل   )ة)  تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   50

حصة لف ئدة  السيد )ة) عشد الرحيم  

فبراير   22 بت 2يخ  لحكيم  لوليدي 

.2223

دح 9  فتيحة   )ة)  تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   50

حصة لف ئدة  السيد )ة) عشد الرحيم  

فبراير   22 بت 2يخ  لحكيم  لوليدي 

.2223

تفويت السيد )ة) محمد  الوليدي 

لحكيم 20.050 حصة اجتم عية من 

السيد  20.050 حصة لف ئدة   أصل 

لحكيم  لوليدي  الرحيم   عشد  )ة) 

بت 2يخ 22 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   02 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1352.

36I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX
SOLUTIONS SARL

STE PROMOTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

32222، Fès Maroc
STE PROMOTISS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الدوميه  بمح فظة ت ون ت 34222 
ت ون ت املغرب.

تعيي9 مسير جديد للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.943
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2022 تم تعيي9  02 دجنبر  املؤ2خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الجن تي اد2ي�ضي مراد  كمسير وحيد
تشع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
22 دجنبر  االبتدائية بت ون ت  بت 2يخ 

2022 تحت 2قم 687.
37I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE PROMOTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

32222، Fès Maroc
STE PROMOTIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 
الدوميه  بمح فظة ت ون ت 34222 

ت ون ت املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.943

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2022 دجنبر   28 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

»100.000 د2هم« أي من »100.000 

عن  د2هم«   200.000« إلى  د2هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

28 دجنبر  االبتدائية بت ون ت  بت 2يخ 

2022 تحت 2قم 699.

38I

مق ول داتي

SEVEN ROADS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مق ول داتي

2قم 39 زنقة 1614 حي السع دة 

الدشيرة الدشيرة الجه دية، 83622، 

الدشيرة الجه دية املغرب

SEVEN ROADS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 243 

تجزئة تنمل ايت ملول - ايت ملول -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

457

 27 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SEVEN ROADS

النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

لحس ب  للشض ئع  والدولي  الوطني 

الغير
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- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 243 

تجزئة تنمل ايت ملول - ايت ملول -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 122,22 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

نو2 الدين اوحس ين  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
ملول  ايت   243 2قم   2 بلوك  تنمل 

86150 ايت ملول املغرب

أوحس ين  محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

بن   329 شقة   23 طريق الخيرعم 2ة 

سرك و أك دير 80014 أك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.457

39I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 ALAMI ARTS AND CRAFTS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

  BUREAU 23 ETAGE 24 IMM. 62

 BUREAUX EL WAFAE LOTISS. EL

 OUAFAE RTE DE SEFROU FES،

32222، FES MAROC

 ALAMI ARTS AND CRAFTS
COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 420 
الط بق الث ني تجزئة جشل ثغ ث 2 

طريق مكن 2 - - ف 2 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.67523

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 28 دجنبر  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 ALAMI ARTS AND املحدودة 
مشلغ    CRAFTS COMPANY
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
الط بق   420 2قم  اإلجتم عي  مقره  
طريق   2 ثغ ث  جشل  تجزئة  الث ني 
 : ف 2 املغرب نتيجة ل   -  - مكن 2 

التوقيف الت م لنش ط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 2قم 420 
 2 ثغ ث  جشل  تجزئة  الث ني  الط بق 
طريق مكن 2 - 32222 ف 2 املغرب. 

و عي9:
و  حسني  علمي  كوثر   السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة أبو عشيدة ابن الجراح 
عم 2ة 2قم 19 الشقة 2قم 07  32222 

ف 2 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6217.
40I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

TRAITEUR DOUAAE
شركة املس همة

قفل التصفية

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
  BUREAU 23 ETAGE 24 IMM. 62
 BUREAUX EL WAFAE LOTISS. EL
 OUAFAE RTE DE SEFROU FES،

32222، FES MAROC
TRAITEUR DOUAAE شركة 

املس همة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 98 زنقة 
ايكلي ش 2ع شنقيط الزهو2 2 - - 

ف 2 املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.42819

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2 حل   2019 م ي   16 في  املؤ2خ 
شركة   TRAITEUR DOUAAE
 32.222 2أسم له   مشلغ  املس همة 
 98 اإلجتم عي  د2هم وعنوا9 مقره  
زنقة ايكلي ش 2ع شنقيط الزهو2 2 - 
- ف 2 املغرب نتيجة اللتوقيف الت م 

لنش ط الشركة.
و عي9:

و  كموني  عثم 9   السيد)ة) 
زنقة 2واندا ش 2ع   23 2قم  عنوانه)ا) 
املن مة الزهو2 1 32222 ف 2 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 420 وفي 2قم   2019 م ي   16 بت 2يخ 
 2 ثغ ث  جشل  تجزئة  الث ني  الط بق 
طريق مكن 2 - 32222 ف 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6364/2223.
41I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

TH3MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
92222، Tanger Maroc

TH3MARKETING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم ش 2ع 

الش هد عشد السالم بن بوحوت 

تجزئة النهضة 2قم  195 الط بق 
الث لث مكتب 2قم 195  90000 

طنجة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
135369

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TH3MARKETING
- غرض الشركة بإيج ز: البرمجة، 
املعلوم تية،   والخدم ت  االستش 2ة 
املراسالت االكترونية،  تطير البرامج، 
البرامج  تطوير  االكتروني،  والبريد 

املعلوم تية
2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
بن  السالم  عشد  الش هد  ش 2ع 
 195 2قم   النهضة  تجزئة  بوحوت 
  195 2قم  مكتب  الث لث  الط بق 

90000 طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

املتيوي  هش م  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة الشهيد ميمو9 2قم   5 مبروكة 

73 90000 طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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املتيوي  هش م  السيد)ة)   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 
زنقة الشهيد ميمو9 2قم   5 مبروكة 

73 90000 طنجة املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.135369

42I

BUSINESS CONSULT CABINE

CIH TRANS    سياش ترانس 
إعال9 متعدد القرا2ات

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE KENITRA, V.N. MEKNES ،
52252، MEKNES MAROC
 CIH TRANS    سي ش ترانس 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: عم 2ة  ب  
شقة  13 الهن ء النعيم  7  مكن 2 - 

50070 مكن 2 املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.52123

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

حصة   1000 تحويل  م يلي:  على 
اجتم عية، في ملك السيد الشوعزاوي 

خ لد  لف ئدة  السيد  بوعيس 2شيد

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

الشركة  مسير  إستق لة    - م يلي: 

تعيي9  و  خ لد  الشوعزاوي  السيد  

السيد  بوعيس 2شيد كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

الذي ينص على   :07  06 بند 2قم 

األس �ضي  النظ م  بنود  تغير  م يلي: 

للشركة التي له  عالقة بهذه التغيرات 

 13 لظهير   5-96 لق نو9 2قم  )طشق  

فبراير 1997)

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 788.

43I

ST2C

ABC MOGADOR
إعال9 متعدد القرا2ات

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 92222، TANGER MAROC

ABC MOGADOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: ش 2ع 

الح ج محمد بركة اق مة بوعن 9 

اسك 9 214 الرقم 16 - 93222  

تطوا9 املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.32827

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 28 دجنبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

 ABC« :م يلي: تغيير اسم الشركة من

 AMAZIGH« إلى   »MOGADOR

2قم   »BREWING COMPANY

الشه دة السلشية 2638167

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

التي  األنشطة  جميع  حذف  م يلي: 

تظهر على غرض الشركة واستشدله  

من   3 الشند  في  الوا2دة  ب ألنشطة 

النظ م األس �ضي املنقح

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

2 و 3 من النظ م  م يلي: تغيير الشنود 

األس �ضي

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :02 2قم  بند 

م يلي: 

 AMAZIGH  « اسم الشركة هو: 
هذا   -  .»BREWING COMPANY
على  يتشعه  أو  يسشقه  سوف  االسم 
*الشركة  مقروء    بشكل   و  الفو2 
للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ش.ذ.   « األولى  أو األحرف  الوحيد*  
م. م.« للشريك الوحيد وبي 9 مقدا2 

2أ2 امل ل 
على  ينص  الذي   :23 2قم  بند 
هو  الشركة  من  الغرض  م يلي: 
والخ 2ج  املغرب  من  كل  في  القي م 
وبيع  تصنيع   ✓ الت لية:  ب الغراض 
وغيره   للجعة  والتجزئة  ب لجملة 
الكحولية   ، الغ زية  املشروب ت  من 
في  االستش 2ة   ✓ الكحولية.  غير  أو 
من  وغيره   الجعة  وتسويق  إنت ج 
املشروب ت الغ زية الكحولية أو غير 
واالستغالل  االستحواذ  الكحولية 
براءات  لجميع  الخ ص  لحس به  
والعالم ت  والتراخيص  االختراع 
املشروب ت  جميع  إلنت ج  التج 2ية 
✓د2اسة  الكحولية أم ال.   ، الغ زية 

وإنج ز ك فة املش 2يع
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 0420.
44I

tob travaux divers

NHAIRY NEGOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمو9 2قم 

الدا2 11 العيو9 العيو9، 70000، 
العيو9 املغرب

NHAIRY NEGOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوف ق  70000 العيو9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44885

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

NHAIRY NEGOS

تج 2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

ع مة تصدير واستيراد

مدينة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الوف ق  70000 العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

نهيري  يوسف  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

الوئ م   32 2قم   106 عم 2ة  اميمة 

الدا2   20000 الشض ء  الدا2  االلفة  

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.44885

45I
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comptoir expertise du maroc

 HACHOUMY
CONTRUCTION SARLAU

إعال9 متعدد القرا2ات

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1  APPARTEMENT N°
 24 BOUZNIKA ، 13122،

BOUZNIKA MAROC
 HACHOUMY CONTRUCTION
SARLAU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: محل 2قم 
682 حي السالم بوزنيقة - 13122 

بوزنيقة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.2253

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 22 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
الهشومي  العربي  السيد  بيع نصيب 
 100 سهم بقيمة   100 م  مجموعه 
د2هم لكل سهم في الشركة إلى السيد 
بن داود مغفو٠2وك  ذلك بيع نصيب 
السيد محمد الهشومي م  مجموعه 
لكل  د2هم   100 بقيمة  سهم   100
سهم في الشركة إلى السيد بن داود 

مغفو2.
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد محمد الهشومي من 
منصشه كمسير لشركة  وتعيي9 السيد 
بن داود مغفو2 كمسير وحيد لشركة 

ملدة غير محدودة.
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 
من  لشركة.  الق نوني  الشكل  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية الى شركة 

محدودة املسؤولية بمس هم واحد
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 
اصشح السيد بن داود مغفو2 الشريك 

الوحيد في الشركة

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

اصشح السيد بن داود مغفو2 يملك 

كل اسهم الشركة 

على  ينص  الذي   :21 2قم  بند 

م يلي: اصشح السيد بن داود مغفو2له 

جميع الصالحية في تسييره  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  سليم 9   بب9  االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 136.

46I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

DERM ESTHETIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE DE GESTION AGREE

DE L›AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY

 N°42 MOHAMMEDIA ، 22822،

MOHAMMEDIA MAROC

DERM ESTHETIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 100 

تجزئة حي األمل ش 2ع عشد الكريم 

الخط بي  - - املحمدية املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.11659

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2022 دجنبر   18 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

2أسم له   مشلغ    DERM ESTHETIC

مقره   وعنوا9  د2هم   200.000

اإلجتم عي 100 تجزئة حي األمل ش 2ع 

املحمدية   -  - عشد الكريم الخط بي  

املغرب نتيجة ل : تراكم الخس ئر.

 100 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الكريم  عشد  ش 2ع  األمل  حي  تجزئة 

الخط بي  - - املحمدية املغرب. 

و عي9:
و  بنس حة  فوزية   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 170 حي ي سمينة املحمدية 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28820

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 462.
47I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

GAZ ET FLUIDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 22822،

MOHAMMEDIA MAROC
GAZ ET FLUIDES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 170 حي 

ي سمينة - - املحمدية املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.3227

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2022 دجنبر   17 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ 2أسم له     GAZ ET FLUIDES
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
 -  - ي سمينة  حي   170 اإلجتم عي 
تراكم   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

الخس ئر.
170 حي  و حدد مقر التصفية ب 

ي سمينة - - املحمدية املغرب. 

و عي9:
و   BOULET  Guy السيد)ة) 
 28820 170 حي ي سمينة  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 461.
48I

STE REDONE SMMA SARL AU

REDONE SMMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REDONE SMMA SARL AU
 LOT JNANE SOULTANE NR124

، 2، AIT MELLOUL MAROC
REDONE SMMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
جن 9 سلط 9 2قم 124 الط بق 
الث ني مكتب 2قم 4 - أيت ملول -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
28091

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   23
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

REDONE SMMA
- غرض الشركة بإيج ز: التسويق 

والتسويق االلكتروني،
التج 2ة االلكترونية

االستش 2ات في العالق ت الع مة 
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والتواصل.

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   124 2قم  سلط 9  جن 9 

الث ني مكتب 2قم 4 - أيت ملول -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
عشداالوي  2ضوا9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
ب 2م ط 1 2قم 426 86150 أيت ملول 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.28091

49I

ALISSONE CONSULTING

More than floors SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 312Angle BD Omar Riffi  Et La

 Liberte CASABLANCA، 22122،

CASABLANCA MAROC

More than floors SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  10 ش 2ع 

الحرية ط بق 3 الشقة 5 الدا2 

الشيض ء 20120 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

572429

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 More : بمختصر تسميته اإلقتض ء، 

than floors SARL

- غرض الشركة بإيج ز: ت جرمواد 

والجد2ا9  األ2ضي ت  أغطية 

وإكسسوا2ات والديكو2

التثبيت والتركيب

االستيراد  عملي ت  جميع 

والتصدير

تج 2ية  عملي ت  أي  ع م  بشكل 

تكو9  قد  والتي  صن عية،  أو  م لية 

أوغيرمش شرة  مش شرة  صلة  ذات 

ب مل دة املذكو2ة أعاله أو بأي موضوع 

من املرجح أ9  مم ثل أو ذات صلة، 

تفضل تطويره  أو تمديده .

 10 االجتم عي:   املقر  عنوا9   -

ش 2ع الحرية ط بق 3 الشقة 5 الدا2 

الشيض ء 20120 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

علمي   فاللي  هش م  السيد)ة)   -

ك زا  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

  2 شقة   5 عم 2ة   10 كرين ت و9 الو 

الشيض ء  بوسكو2ة  املدينة الخضراء 

27182  الد2الشيض ء املغرب

- السيد)ة) محمد 2ض  علمي فاللي   
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
الليمو9 02 2قم 35 فيال 81 الشيض ء  

20190 الد2الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

.572429
50I

PAYVOO

PAYVOO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PAYVOO
 HAY TOUGUER N° 22 OULMES
KHEMISSET ، 15122 –، وامل 2 

املغرب
PAYVOO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي توكر 
2قم 20 وامل 2 - إقليم الخميس ت 

15102 وامل 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 48

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 05 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PAYVOO SARL
أنشطة  بإيج ز:  غرض الشركة   -

الخدم ت امل لية ،
لتحويل  وس طة  وك لة  تشغيل   •
املتعلقة  العملي ت  وجميع  األموال 

بهذا الغرض ،

املتعلقة  الخدم ت  جميع   •
ب لهدف الرئي�ضي ،

- عنوا9 املقر االجتم عي: حي توكر 
إقليم الخميس ت   - وامل 2   20 2قم 

15102 وامل 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : 1 د2هم، 

عشد الرحم 9 ن جح 500حصة
يسرى ن جح 500حصة

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

ن جح  الرحم 9  عشد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املركز 
 15102 وامل 2   24 2قم  الفالحي 

وامل 2 املغرب
- السيد)ة) يسرى ن جح بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: املركز الفالحي 2قم 

24 وامل 2 15102 وامل 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
بت 2يخ 23 م 22 2223 تحت 2قم 48.
51I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE A D M I F TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
ش 2ع الفداء تجزئة سميرة ت ون ت  
34222  املغرب ت ون ت، 34222، 

ت ون ت املغرب
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 STE A D M I F TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 اوالد 
عم لة جم عة عي9 شقف موالي 

يعقوب ف 2 32222 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75643

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   32

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE A : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

D M I F TRAVAUX SARL AU

- غرض الشركة بإيج ز: األشغ ل 

الع مة و الشن ء

- عنوا9 املقر االجتم عي: دوا2 اوالد 

موالي  شقف  عي9  جم عة  عم لة 

يعقوب ف 2 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  املجيد  السيد)ة)   -

عي9  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

شقف ف 2 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.75643
52I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE LA REINE DE
GARNITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
71 ش 2ع محمد الز2قطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، ف 2 
املغرب

 STE LA REINE DE GARNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الرقم 6 
زنقة املص مدة جن 9 لخميري سيدي 

بوجيدة  - 32222 ف 2 املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.33149

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   23 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
الحسن   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتم عية  حصة   25 اليوسفي 
)ة)  السيد  حصة لف ئدة    50 أصل 
مريم جعوا9 بت 2يخ 23 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1272.
53I

centre d’étude de gestion et d’organisation

TAZK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 22262 Casablanca ، 22262،
casablanca maroc

TAZK INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 265 ، 

ش 2ع الز2قطوني، الط بق الت سع، 
2قم 92 - الدا2 الشيض ء 20250 

الدا2 الشيض ء  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574525

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 TAZK : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 INVEST

- غرض الشركة بإيج ز:  إنش ء أو 

االستحواذ على حصة في 2أ2 م ل أي 

شركة مهم  ك 9 الغرض منه  وشكله  

على  والخ 2ج  املغرب  في  الق نوني، 

السواء، بهدف السيطرة؛

م لية  أو2اق  أي  وبيع  اقتن ء 

قصيرة  م لية  ومنتج ت  استثم 2ية 

األمد ؛

وخدم ت  املركزية  اإلدا2ة  توفير 

الت بعة  للشرك ت  الفنية  املس عدة 

لجميع  وكذلك  للشركة  واملمتلك ت 

األطراف الث لثة؛

أو  بن ئه   بقصد  أ2ض  أي  حي زة 

تخصيصه   بقصد  مشيد  مشنى  أي 

الشرك ت  أو  الشركة  الحتي ج ت 

الت بعة له .

اقتن ء و تمثيل و استيراد أو تصدير 

مواد  و  سلع  و  معدات  و  مواد  أي 

بقصد  إلخ.   ، استهالكية من أي نوع 

استغالله  أو إع دة بيعه  ؛

إنج ز أي د2اسة أو توثيق أو تحليل 

أو بحث أو تد2يب تتعلق بهذا النش ط 

أو األنشطة ذات الصلة

 ،  265 عنوا9 املقر االجتم عي:   -

الت سع،  الط بق  الز2قطوني،  ش 2ع 

2قم 92 - الدا2 الشيض ء 20250 الدا2 

الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

أقديم  ف طمة  السيد)ة)    -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  8 زنقة 

20000 الدا2 الشيض ء  الرم 9 -أنف -  

املغرب

أقديم  ابراهيم  السيد)ة)   -

 9 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الوازيس   - شيل  ج 9  ش 2ع  مكر2 

20410 الدا2 الشيض ء املغرب

أقديم  أحمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

ب ج تيل ، ش 2ع 2قم 2 2قم 29 -بولو 

20420 الدا2 الشيض ء املغرب

- السيد)ة) جواد زكري ء بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: 20 ش 2ع دي ف نو 

الشيض ء  الدا2   20410 الوازيس   -

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

 SOCIETE DE PLACEMENT  -

 ET DE CONSEIL LES 3 FLEURS

املحدودة«  املسؤولية  ذات  »شركة 

اإلجتم عي  مقره   والك ئن  بصفته   

265 ، ش 2ع الز2قطوني، الط بق  ب: 

الشيض ء  الدا2   -  92 2قم  الت سع، 

2قم  املغرب  الشيض ء  الدا2   20250

االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 

571899 املمثل الدائم: 2شدي ط لب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574525

54I

ALISSONE CONSULTING

PREMIUM HOME SARL.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 312Angle BD Omar Riffi  Et La

 Liberte CASABLANCA، 22122،

CASABLANCA MAROC

  PREMIUM HOME SARL.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 
2فينة زاوية ش 2ع أبو عمرا9 ف �ضي 

الط بق 3 شقة 51 بلفدير , الدا2 

الشيض ء 22323 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

572425

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   24

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 PREMIUM HOME SARL.A.U

وك لة  - غرض الشركة بإيج ز: • 

عق 2ية

تسييراإليج 2  •

والد2اسة  االستش 2ة   •

والخبرة العق 2ية

إدا2ة املمتلك ت  •

املع مالت العق 2ية،  •

وتأجير  وشراء  بيع   •

العق 2ات.

وك لة تنظيم املن سش ت  •

املن سش ت  جميع  تنظيم   •

وحفالت  والندوات  واألحداث 

كل  بتصميم  وااللتزام  االستقش ل، 

والتنظيم،  االستعدادات  يخص  م  

وتنظيم  األعم ل،  و2ش ت  وتنظيم 

املع 2ض، واملع 2ض التج 2ية، وإدا2ة 

املهرج ن ت.

خدمة الكونسيرج لألفراد  •

خدمة الكونسيرج للمهنيي9  •

املع مالت  جميع  ع م،  وبشكل 

أو  املنقولة  أو  التج 2ية  أو  امل لية 

أو  مش شر  بشكل  املرتشطة  العق 2ية 

غير مش شر ب ألنشطة املذكو2ة أعاله 

أو التي من املحتمل أ9 تعزز تطوير 

الشركة أو توسعه 

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ف �ضي  أبو عمرا9  زاوية ش 2ع  2فينة 

الدا2   , بلفدير   51 شقة   3 الط بق 

الشيض ء 22323 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بن ني    محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  غولف 

الخضراء  املدينة   112 فيال  سيتي 

الشيض ء  الدا2  النواصر  بسكو2ة 

22323 الدا2الشض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

 NOM السيد)ة)   - الغير:  اتج ه 

 PRENOM

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

.572425

55I

EXAUDICO

RUZA DEVELOPPEMENT
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 32 ، ,

22222، CASABLANCA MAROC

RUZA DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

شهرزاد 3, الط بق الخ مس، 2قم 22 

النخيل الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574423

 01 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 RUZA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

DEVELOPPEMENT

الترويج  غرض الشركة بإيج ز:   -

العق 2ي

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

شهرزاد 3, الط بق الخ مس، 2قم 22 

الدا2   20000 النخيل الدا2 الشيض ء 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

هللا   عشيد  محسن  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

لحاللفة الشرقية دا2 بوعزة النواصر  

20000 الدا2 الشيض ء املغرب

الحفي ني  محمد  السيد)ة)   -

 17 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الدا2   20000 زنقة النخيل الوزيس 

الشيض ء املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

»شركة   MAJORELLE SANTE  -

التوصية البسيطة« بصفته   والك ئن 

أنف   ش 2ع   96 مقره  اإلجتم عي ب: 

الدا2   20000   17 شقة  الط بقح 
الشيض ء املغرب 2قم السجل التج 2ي 

املمثل   572923 االقتض ء:  عند 

الدائم: سميرة فرش �ضي 

 CROSSOVER MEDICAL  -

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

والك ئن  بصفته    الوحيد«  الشريك 

زنقة  تق طع  ب:  اإلجتم عي  مقره  

 LE PETIT موزا2 و ش 2ع أنف  إق مة 

الدا2   20000   7 PARADIS الط بق 
الشيض ء املغرب 2قم السجل التج 2ي 

املمثل   437329 االقتض ء:  عند 

الدائم: س ملية بن ن صر 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574423

56I
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STE FIACCOF 

L›ART DE LA CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 32282، fes maroc

 L›ART DE LA CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 134 

تجزئة النم ء بن سودة  - - ف 2 

املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.40757

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل  املؤ2خ في 23 م 22 2223 

 L’ART DE LA CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

تجزئة   134 2قم  اإلجتم عي  مقره  

املغرب  ف 2   -  - سودة   بن  النم ء 

نتيجة لعدم تحقيق ا2ب ح  و اهداف 

الشركة  تراكم الديو9.

و عي9:

و  الفياللي  يونس   السيد)ة) 

دوبال9  زنقة   33 2قم  عنوانه)ا) 

ف 2   32222 النرجس طريق صفرو 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 134 وفي   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

تجزئة النم ء بنسودة  - 32222 ف 2 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6534/2223.

57I

FOUZMEDIA

SOCIETE FARM SAOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

القنيطرة  ، 14000، القنيطرة  

املغرب

SOCIETE FARM SAOUD  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 59 اق مة 

موالي عشدالعزيز ش 2ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - القنيطرة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

66707

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 شتنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE FARM SAOUD

- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 

تسيير اإلستغالل الفالحي 

 59 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اق مة موالي عشدالعزيز ش 2ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - القنيطرة  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سعود    محمد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 14000 سالمة   اوالد  العك 2شة 

القنيطرة  املغرب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
بصفته)ا)  سعود  محمد  املسير: 
العك 2شة  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 
اوالد سالمة 14000 القنيطرة املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
ب لقنيطرةبت 2يخ  اإلبتدائية  املحكمة 

28 شتنبر 2022 تحت 2قم 66707.
58I

إئتم نية الوف ء

TRAVAUX ENNAWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

إئتم نية الوف ء
ش 2ع عالل الف �ضي الرقم 79 

سط ت ، 26000، سط ت املغرب
TRAVAUX ENNAWA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  االجتم عي الرقم 242 
الشطر األول حي السالم سط ت - - 

سط ت 26000.
توسيع نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.4723

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   15 في  املؤ2خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
منعش عق 2ي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
21 فبراير  االبتدائية بسط ت  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 76/2223.
59I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ONE REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

ONE REAL ESTATE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي لي مو2يي 

مدا2 الحرية  - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.574429

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 20 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

املقر االجتم عي الح لي للشركة من »لي 

مو2يي مدا2 الحرية  - 40000 مراكش 

املغرب« إلى »ملتقى ش 2ع اميل زوال و 

الط بق الت لث   E زنقة 2وكروا عم 2ة 

 - السوداء  الصخو2   3 2قم  مكتب 

20000 الدا2 الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860855.

60I

FOUZMEDIA

FARAMIR ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

FARAMIR ALUMINIUM  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 59 اق مة 

موالي عشدالعزيز ش 2ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - القنيطرة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68299

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 FARAMIR ALUMINIUM
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- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 
نج 2ة الخشب و املط لة و األليمنيوم 
أو  املختلفة  األشغ ل  في  مق ول 

الشن ء 
 59 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
اق مة موالي عشدالعزيز ش 2ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - القنيطرة  -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الهوا2ي  الرا�ضي  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الوحدة 1 مجموعة 17 بلوك 3 2قم 9 

---- سيدي يحيى الغرب املغرب
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
املسير: الرا�ضي الهوا2ي بصفته)ا) 
 1 الوحدة  حي  ب:  عنوانه  والك ئن 
 ----  9 2قم   3 بلوك   17 مجموعة 

سيدي يحيى الغرب املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
املحكمة اإلبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 

21 فبراير 2223 تحت 2قم 68299.
61I

HORICOM

 ESSADAKA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC
 ESSADAKA DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 37 
تجزئة جن 9 2ي 9 الط بق الث ني 

مج ط - مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58471

 17 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ESSADAKA DEVELOPPEMENT

- غرض الشركة بإيج ز: اإلنع ش 

العق 2ي

أشغ ل الشن ء املختلفة

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تجزئة جن 9 2ي 9 الط بق الث ني   37

مج ط - مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.200.000 د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 12.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ع شيري  ع شر  ابن  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مكن 2   50000  3-4 النعيم   213

املغرب

- السيد)ة) محمد الع ئش خي 2ي 

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
10 2قم  سيدي الغ زي ب لعربي  زنقة 

32 52450 الريص ني املغرب

عش �ضي  امل ليك  عشد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 52000 بودنيب  الس د2  محمد 

الرشيدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.58471

62I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HOLDING SAADYA
إعال9 متعدد القرا2ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

HOLDING SAADYA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: كولف 
املكيس II - 97 جم عة النخيل - 

40000 مراكش املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.128289

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 24 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

 ( االجتم عية  الحصص  بعض  بيع 

التي يمتلكه   حصة اجتم عية)   500

شركة   في  بوعالم   يونس  السيد 

 (HOLDING SAADYA (SARL AU

 ONLY PRO GROUP.لف ئدة شركة

((SAS

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

 (HOLDING SAADYA (SARL AU

 (HOLDING SAADYA (SARL الى

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

املوافقة على تعديل املواد 1, 3 ,6 ,7 

و تحديث النظ م األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145611.

63I

BOUSSOLE CONSEIL

 SOREMA  »   SOCIETE « 
 DE REALISATION DE

MATERIEL
إعال9 متعدد القرا2ات

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاوية زنقة بينيل و ش 2ع عشد 

املومن ، 22362، الدا2الشيض ء 

املغرب

 SOREMA  »   SOCIETE DE « 

 REALISATION DE MATERIEL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 65 ش 2ع 

املق ومة - - الدا2 اللشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.62389

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

محمد  الشريك  بوف ة  اإلعالم  تم 

الو2ثة  ازب دي وتوزيع حصصه على 

تشع  لرسم اإل2اثة املؤ2خ في 21 م 22 

2009

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تم اإلعالم بوف ة الشريك زبيدة سشتي 

تشع   الو2ثة  على  حصصه   وتوزيع 

أبريل   02 في  املؤ2خ  اإل2اثة  لرسم 

2018

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

الحصص االجتم عية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861066.

64I
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  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

VIBRA CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

ش 2ع ف 2 ، 2كن ابن طفيل ، إق مة 

دي موند، الط بق األول ، مكتب  2قم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

VIBRA CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي :  مجمع 7 

ا2يس 2 ط 2 ب 7 م الب ط  الط بق 4 

2قم 264 - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي :  

.122423

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

24 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

VIBRA CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   15.000 2أسم له  

ا2يس   7 مجمع  اإلجتم عي   مقره  

2قم   4 م الب ط  الط بق   7 ط 2 ب   2

طنجة املغرب نتيجة   90000  -  264

للصعوب ت م لية.

و عي9:

حن 9 و  عشد الص دق   السيد)ة) 

عنوانه)ا) فرنس  59170 كروا فرنس  

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 24 فبراير 2223 وفي  مجمع 7 

 4 7 م الب ط  الط بق  2 ط 2 ب  ا2يس 

2قم 264 - 90000 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 3232.

65I

NJ BUSINESS

SOCIETE PANA RONZA
مجموعة ذات النفع االقتص دي

تحويل املقر االجتم عي للشركة

NJ BUSINESS
مك تب مرين  مكتب 2قم 19 الط بق 
الت لث ش 2ع عشد الكريم بنجلو9 
املدينة الجديدة ف 2 املغرب، 

32222، ف 2 املغرب
  SOCIETE PANA RONZA

مجموعة ذات النفع االقتص دي
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 
2 تجزئة 2ي ض الليمو9 2قم 349 - 

32222 ف 2 املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.64381

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 06 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
تجزئة 2ي ض الليمو9   2 »محل 2قم 
املغرب«  ف 2   32222  -  349 2قم 
إلى »37 حي انقرة تجزئة توفيق لراك 
ف 2    32222  - ابراهيم   سيدي 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6469.
66I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE T.YOU G.MER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52222،
ERRACHIDIA MAROC

STE T.YOU G.MER SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ثصر 
مسكي مدغرة الراشيدية  - 

الراشيدية  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

16739

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 T.YOU G.MER SARL

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االستغالل الفالحي 

اعم ل مختلفة 

اعم ل السقي و الري 

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 - الراشيدية   مدغرة  مسكي  ثصر 

الراشيدية  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سونس   تزكي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املغرب 

52000 املغرب  املغرب 

العزيز  عشد  بن  ث مر  السيد)ة)   -

والك ئن  بصفته)ا)   بن علي ق �ضي  

 99201 السعودية   ب:  عنوانه 

السعودية  السعودية 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.16739

67I

FOUZMEDIA

F&NSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 14000، القنيطرة املغرب

F&NSHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الزنقة 

21 محل 2قم 1 بقعة 129 ايراك 

س كنية - القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68443

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

F&NSHOP

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املالبس ب لتقسيط

الزنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ايراك   129 بقعة   1 2قم  محل   21

س كنية - القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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- السيد)ة) فتيحة ندالي بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: الزنقة 152 الرقم 
القنيطرة   14000  5 املجموعة   91

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
بصفته)ا)  ندالي  فتيحة  املسير: 
والك ئن عنوانه ب: الزنقة 152 الرقم 
القنيطرة   14000  5 املجموعة   91

املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
املحكمة اإلبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 

02 م 22 2223 تحت 2قم 68443.
68I

إئتم نية الوف ء

SIB DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية الوف ء
ش 2ع عالل الف �ضي الرقم 79 

سط ت ، 26000، سط ت املغرب
SIB DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األ2�ضي تجزئة مفت ح الخير الشطر 
األول الرقم 1016 سط ت - سط ت 

-
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
7359

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 SIB تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

DESIGN

بيع   1- بإيج ز:  الشركة  غرض   -
الزليج

-2 بيع مواد الشن ء ب لتقسيط
الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
الشطر  الخير  مفت ح  تجزئة  األ2�ضي 
األول الرقم 1016 سط ت - سط ت -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) بنيعز سعيد بصفته)ا)  
زنقة   14 الرقم  ب:  عنوانه  والك ئن 
سط ت   2 الفرح  حي  زي د  بن  ط 2ق 

26000 سط ت املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.7359
69I

KAOUN

اشغال باعبو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

اشغ ل ب عشو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي موسليم 
لوت بك 2 ، شقة ب لدو2 الث لث 

2قم 14 ب ب دك لة مراكش 40000 

مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133893

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : اشغ ل 

ب عشو

نقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشض ئع ني بة عن اآلخرين.

✓ ت جر مواد الشن ء ب لجملة
- عنوا9 املقر االجتم عي: موسليم 

الث لث  ب لدو2  شقة   ، بك 2  لوت 

 40000 ب ب دك لة مراكش   14 2قم 

مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 1 د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

الشوهلي  الغني  عشد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 40000 ولد بن سشع لوداية مراكش 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

.133893

70I

centre d’étude de gestion et d’organisation

ROCHJO
إعال9 متعدد القرا2ات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 22262 Casablanca ، 22262،

casablanca maroc

ROCHJO  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 7, ش 2ع 

سبتة اق مة 2امي - الط بق الت ني 

, مكتب 2قم 8 - الدا2 الشيض ء 7, 

ش 2ع سبتة اق مة 2امي - الط بق 

الت ني , مكتب 2قم 8 - الدا2 الشيض ء 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.3764

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 32 دجنبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة   600 تفويت  على  اإلشه د 

إجتم عية ك 9 يمتلكه  كل من السيد 

2شدي ط لب و السيد جواد زكري ء 

حصة اجتم عية    322 ب لتس وي اي 

لكل واحد ك التي: تفويت 322 حصة 

منه   زكري ء  جواد  السيد  طرف  من 

أ حمد  السيد  لف ئدة  حصة   200

حصة لف ئدة السيد   100 و  أ قديم 

حصة   322 تفويت  أ قديم;  إبراهيم 

من طرف السيد 2شدي ط لب منه  

ف طمة  السيدة  لف ئدة  حصة   200

حصة لف ئدة السيد   100 و  أ قديم 

إبراهيم أ قديم  
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قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  ط لب  2شدي  السيد  إستق لة 

 32 ت 2يخ  من  إبتداءا  كمسير  مه مه 

دجنبر 2022

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 السيدة ف طمة أ قديم والسيد 

مش 2كي9  كمسيرين  أقديم   أحمد 

لنفس املددة املقر2ة للمسير املش 2ك 

الت لت السيد جواد زكري ء

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النظ م األس �ضي للشركة 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

من  الس د2  الشند  في  تعديالت 

الق نو9 األس �ضي للشركة

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 
تعديالت في الشند الس بع من الق نو9 

األس �ضي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 856118.

71I

بن علي لألستش 2ة ش م م

ALINAS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن علي لألستش 2ة ش م م

952 تجزئة املس 2 طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

ALINAS IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 597 

ثجزئة املس 2 طريق اسفي  40000 

مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

121079

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة   2021 نونبر   19

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ALINAS IMMOBILIER

- غرض الشركة بإيج ز: -االشغ ل 

الع مة للشن ء -تدبير الخدم ت

و  -االستيراد  عق 2ية  وك لة 

التصدير

- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 597 

 40000 اسفي   املس 2 طريق  ثجزئة 

مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الجليل  عشد  حن ني  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: سيمي 

مراكش   40000 املق ومة   ش 2ع   5

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2021 دجنبر   10 بت 2يخ 

.121079

72I

 م ن  جمنت اند كونسيلتينغ

لريسكان
إعال9 متعدد القرا2ات

م ن  جمنت اند كونسيلتينغ
19,ش 2ع جشل هبري ,امزو92 ، 

32252، الحسيمة املغرب
لريسك 9  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: ش 2ع 
موالي إد2يس األكبر 2قم 32 ، 
الط بق الرابع الحسيمة - - 

الحسيمة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.3461

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 07 نونبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

املص دقة على تفويت السيد محمد 

الشركة  في  جميع حصصه  األ2وبي  

،1000 حصة اجتم عية  لف ئدة عشد 

االن فع اال2وبي 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

محمد  للمسير  التسير  عهدة  تجديد 

اال2وبي   ملدة غير محددة 

على  ينص  الذي   :3 2قم  قرا2 
م يلي: املص دقة على تحيي9  الق نو9 

األس �ضي  للشركة .

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

 : العنوا9  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

تجزئة الخزامة العم 2ة 2قم 9 الط بق 

األول ، الحسيمة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6 : الذي ينص على م يلي: 

قدم الشريك الوحيد مس همة نقدية 

ك لت لي : عشد الن فع اال2وبي 100000 

د2هم

على  ينص  الذي   :8 2قم  بند 

الحصص اإلجتم عية املكونة  م يلي: 

للشريك  مخولة  الشركة  لرأسم ل 

عشد الن فع اال2وبي   : الوحيد ك لت لي 

1000 حصة اجتم عية .

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

ب:  للشركة  اإلجتم عي  املقر  يوجد 

الط يق   ،  9 عم 2ة   ، تجزئة الخزامة 

األول ، الحسيمة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 2يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 44.

73I

fam consulting

IZYLS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 42222، marrakech maroc

IZYLS MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زينيث 

بزنس مركز ش 2ع مسلم تجزئة بك 2 

الط بق الث لت شقة 2قم 14 ب ب 

دك لة مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133229

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 02 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 IZYLS : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 MAROC

- غرض الشركة بإيج ز: ديكو2ات 

أو زخ 2ف لشقق املتجر

زينيث  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بزنس مركز ش 2ع مسلم تجزئة بك 2 

ب ب   14 2قم  شقة  الث لت  الط بق 

دك لة مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 10 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
املسكو9  حي ة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  ديو2 

مرج 9 عم 2ة 5 الط بق 2 الشقة 10 

مراكش   40000 مراكش   4 مجموعة 

املغرب 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

»شركة ذات مسؤولية    IZYLS  -

الوحيد«  الشريك  ذات  محدودة 

بصفته   والك ئن مقره  اإلجتم عي ب: 

ب 2يس    750008 ش 2ع ستوكهولم   1

2قم السجل  فرنس    ب 2يس    75008

املمثل   - االقتض ء:  عند  التج 2ي 
الدائم: انس املسكو9 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   06 بت 2يخ 

.133229

74I

CEDECOM

REDAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA MAROC

REDAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الشرا2دة د2ب لوبيال بو2كو9 الدا2 

الشيض ء 20200 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

565971

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 05 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

REDAX

- غرض الشركة بإيج ز: الصش غة 

و أشغ ل الشن ء

- عنوا9 املقر االجتم عي: 10 زنقة 

الدا2  بو2كو9  لوبيال  الشرا2دة د2ب 

الشيض ء 20200 الدا2 الشيض ء

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

السي ني  2ضوا9  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

عشد  سيدي  تمزوزت  ص لح  أيت 

الدا2   20200 الحوز  أو2ير  أيت  هللا 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 دجنبر   19 بت 2يخ 

.565971

75I

SKJ CONSULTING

*YOUMEZ-IMMO* يوميز امو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er  ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

62222، OUJDA maroc
 *YOUMEZ-IMMO* يوميز امو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57 ش 2ع 
الد2فوفي اق مة الدوحي الط بق 

االول الشقة 2قم 2 60000 وجدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40651

 04 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

يوميز  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

*YOUMEZ-IMMO* امو

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
عق 2ي 

- عنوا9 املقر االجتم عي: 57 ش 2ع 
الد2فوفي اق مة الدوحي الط بق االول 

الشقة 2قم 2 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مزوا2   نوهيلة  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تجزئة  السراق  عوينت  السالم  حي 

 60000  37 2قم   3 بلحوسي9 زنقة د 

وجدة املغرب

مزوا2   هللا  عشد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تجزئة  السراق  عوينت  السالم  حي 

 60000  37 2قم   3 بلحوسي9 زنقة د 

وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ذات  »شركة   4Y IMMO  -

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 

املومن  عشد  ش 2ع  ب:  اإلجتم عي 

ب6    2 الط بق  اق مة ف8   236 2قم 

2قم  املغرب  الشيض ء  الدا2   60000

االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 

412439 املمثل الدائم: يوب سمير 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.40651

76I

societe menara marrakech conseil plus

TSBTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 ، BUREAU N°1 MARRAKECH
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MARRAKECH MAROC ،40000
TSBTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 الق يد 
2قم 34 حربيل مكتب 2قم 2 مراكش 

40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

139953
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
TSBTP : اإلقتض ء، بمختصر تسميته
- غرض الشركة بإيج ز: -1 مق ول 

في الشن ء واالشغ ل املحتلفة.
-2مق ول في األشغ ل الث نية.

أو  الصن عية  املعدات  -3كراء 
أدوات اآلالت.

-4 مق ول إدا2ة العملي ت التج 2ية 
)الشراء والشيع

املعدات واملركش ت)
دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 2 حربيل مكتب 2قم   34 الق يد 2قم 

مراكش 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

يوسف   الح ج  ايت  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
طلحة  اق مة   7 املح ميد  اسكجو2 

شقة 97  40000 مراكش املغرب
العتيق  املصش حي  السيد)ة)   -
محمد بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 
املسيرة 3 ام الربيع عم 2ة ج شقة 14  

40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.139953

77I

FIRST HISSABAT

ABRAZI ACCESSOIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIRST HISSABAT

 almassar Lotissement

 Maâzouzia N°133 2eme Etage

 Bureau N°2 MARRAKECH ،

42236، MARRAKECH MAROC

ABRAZI ACCESSOIRES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 2 

عم 2ة 186 ابن ت شفي9 ازلي مراكش 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133681

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ABRAZI ACCESSOIRES

و  بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

شراء الد2اج ت الن 2ية

اصالح الد2اج ت الن 2ية

 2 2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

186 ابن ت شفي9 ازلي مراكش  عم 2ة 

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لعضيمي  االله  عشد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 40000 مراكش  تحن وت  القيروا9 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.133681

78I

EL FACHTALI CONSEIL

 HOPITAL AMERICAIN
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
2ي ض نوال حي سينكو ش 2ع مزدلفة 

عم 2ة ج الط بق 4 الشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،40000 املغرب

 HOPITAL AMERICAIN

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

عالل الف �ضي مركب حشو2 2 عم 2ة 

أ  الشقة 2قم 21 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133975

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 HOPITAL AMERICAIN

INTERNATIONAL

إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

أو  التج 2ية  الخدم ت  عملي ت 

أو  املدنية  الز2اعية  أو  الصن عية 

العسكرية

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عالل الف �ضي مركب حشو2 2 عم 2ة 

أ  الشقة 2قم 21 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الدين  عز  محمد  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   لخوجة 

ب: تجزئة املصمودي 2قم 256 ت 2كة 

40000 مراكش املغرب

الشكوش  2وضة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 40000 ت 2كة   256 2قم  املصمودي 

مراكش املغرب
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.133975

79I

EL FACHTALI CONSEIL

 HOPITAL AMERICAIN
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
2ي ض نوال حي سينكو ش 2ع مزدلفة 

عم 2ة ج الط بق 4 الشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،40000 املغرب

 HOPITAL AMERICAIN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

عالل الف �ضي مركب حشو2 2 عم 2ة 
أ  الشقة 2قم 21 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134215

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

HOPITAL AMERICAIN MAROC
مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

إنش ء وإدا2ة العي دات واملستشفي ت

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عالل الف �ضي مركب حشو2 2 عم 2ة 

أ  الشقة 2قم 21 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الدين  عز  محمد  السيد)ة)   -
عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   لخوجة 
ب: تجزئة املصمودي 2قم 256 ت 2كة 

40000 مراكش املغرب
الشكوش  2وضة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
 40000 ت 2كة   256 2قم  املصمودي 

مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.134215
80I

BAHJA BAHIA

BATI OMYZ WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAHJA BAHIA
FES FES، 32222، FES MAROC

BATI OMYZ WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 113 
الط بق 2 الشقة 3 تجزئة برد هللا 

2 طريق عي9 السمن ف 2 32222  
ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75727

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 BATI تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

OMYZ WORKS

و  الشن ء  غرض الشركة بإيج ز:   -

األشغ ل املختلفة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 113 

برد هللا  تجزئة   3 الشقة   2 الط بق 

  32222 السمن ف 2  طريق عي9   2

ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

 5.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العم 2ي  ع دل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الشقة 

8 عم 2ة 33 ل تجزئة دليلة مجموعة 

ف 2    32222 الضحى زواغة ف 2  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75727

81I

ائتم نية

BAYAN SEAFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتم نية

 HAY SALAM RUE 37 NR 27

 DAKHLA ، 73222، DAKHLA

MAROC

BAYAN SEAFOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

زنقة 34 2قم 417 الداخلة 73222 

الداخلة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

23717

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   10

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BAYAN SEAFOOD

- غرض الشركة بإيج ز: بيع وشراء 

ب لجملة  الشحرية  املنتج ت  جميع 

والتقسيط

تصدير واستيراد جميع املنتج ت 

الشحرية

نقل الشض ئع للغير

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الداخلة   417 2قم   34 زنقة  السالم 

73222 الداخلة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الرامي  كم ل  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الداخلة   417 2قم   34 زنقة  السالم 

44150 ت ملست الصويرة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 ين ير   16 بت 2يخ 

.23717
82I

Fiduciaire  la clarté

BRONZE CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté
14تجزئة بلعش 2  2قم 3 طريق 

عي9 الشقف ف 2 ، 32252، ف 2 
املغرب

BRONZE CORNER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قطعة 2قم 

4 2 تجزئة 2ي ض الزيتو9 طريق 
عي9 الشقف 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75725
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BRONZE CORNER
ص حب  غرض الشركة بإيج ز:   -

مطعم بأثم 9 محددة
قطعة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم 4 2 تجزئة 2ي ض الزيتو9 طريق 

عي9 الشقف 32222 ف 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

عشد اللطيف جش برة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: حدائق 
7 االندلس عي9 الشقف  الشديع 2قم 

موالي يعقوب 32222 ف 2 املغرب
بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75725
83I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

LE BEAU CHEMIN - الطريق 
الجميل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
22472، CASABLANCA MAROC

LE BEAU CHEMIN - الطريق 
الجميل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 84، ش 2ع 
محمد ولد بك 2 - 73222 الداخلة 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.14623

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2022 دجنبر   27 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) طوبريم الحسن 

حصة اجتم عية من أصل   23.722

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   23.722

لحسن أفرا بت 2يخ 27 دجنبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 27 بت 2يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2223 تحت 2قم 297/2223.

84I

TARRAS IMAD

STE DILSHER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،
16222، OUAZZANE MAROC

STE DILSHER TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 دا2 
او2يغ ل بني كلة - 16200 وزا9 

املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 11 غشت 2020 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) الخودة  الحسن 

و »شركة ذات مسؤولية محدودة 
والك ئن  الوحيد«   الشريك  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: -

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -

 STE لشركة  جدد  كمسيرين 

.DILSHER TRAVAUX

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بت 2يخ  بوزا9  االبتدائية 

للسجل   2854 2قم  تحت   2020

التج 2ي 2قم 1529.

85I

سن ب ط ك

سناب طاك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

سن ب ط ك
2قم 6 تجزئة بالد الت زي املنضر 

الجميل إق مة ي قوتة 3 الدك 2ات ، 

32222، ف 2 املغرب

سن ب ط ك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 6 

تجزئة بالد الت زي بيل أيير إق مة 

ي قوتة 3 الدك 2ات - 32222 ف 2 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.52443

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2 حل   2223 ين ير   20 املؤ2خ في 

مسؤولية  ذات  شركة  ط ك  سن ب 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

تجزئة   6 2قم  اإلجتم عي  مقره  

ي قوتة  إق مة  أيير  بيل  الت زي  بالد 

املغرب  ف 2   32222  - الدك 2ات   3

نتيجة لغي ب أي نش ط اجتم عي.

و عي9:

و  العجو2ي  سفي 9   السيد)ة) 
الت زي  بالد  تجزئة   6 2قم  عنوانه)ا) 

الدك 2ات   3 ي قوتة  إق مة  أيير  بيل 

)ة)  كمصفي  املغرب  ف 2   32222

للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 6 2قم  وفي   2223 ين ير   20 بت 2يخ 
إق مة  أيير  بيل  الت زي  بالد  تجزئة 
ف 2   32222  - الدك 2ات   3 ي قوتة 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6475.
86I

AG

تيبو ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AG
 LASTAH TAROUDANT LASTAH

 TAROUDANT، 83222،
TAROUDANT MAROC

تيشو ديزاين  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي تموانزا 
او2ير أك دير 80750 أك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
54559

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 
شركة  تأسيس  تقر2   2022 غشت 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تيشو  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

ديزاين 
وك لة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

اإلشه 2
حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
تموانزا او2ير أك دير 80750 أك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 50.000 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اشريب9  هللا  عشد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تموانزا او2ير 80750 أك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.54559

87I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 HIBA CHAHD IMMOBILIER
- هبة شهد للعقار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

22472، CASABLANCA MAROC

 HIBA CHAHD IMMOBILIER

- هشة شهد للعق 2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 77ـ  زنقة 

محمد سميحة، الط بق الث من 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

859118

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   19

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 HIBA بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 
CHAHD IMMOBILIER - هشة شهد 

للعق 2
- غرض الشركة بإيج ز: اإلنع ش 

العق 2ي
ـ   77 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
زنقة محمد سميحة، الط بق الث من 

20000 الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

منجد   محمد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 
ش 2ع   10 شقة   278 2قم   4 إيم 9 
يعقوب املنصو2 حي السالم الشيض ء 

22223 الدا2 الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

.859118
88I

ائتم نية الهدى

THESAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية الهدى
121 زنقة ابن خلدو9 برشيد ، 

26100، برشيد املغرب

THESAC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 تجزئة 
اليسر ش 2ع محمد الخ مس الط بق 
الت لت االيسر برشيد 26100 برشيد 

-
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

17767

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

THESAC

بيع   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وشراء قطع الغي 2.

كهرب ئية  هيد2وليكية  خدم ت   -

وميك نيكية.

- ع مل الصف ئح املعدنية

استيراد و تصدير.  -

- تأجير املعدات.

 13 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الخ مس  محمد  ش 2ع  اليسر  تجزئة 

الط بق الت لت االيسر برشيد 26100 

برشيد -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سرداب  محمد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

2قم  الحمد  حي  الحضري  القطب 

النواصر   01 الشقة 2قم   197 او ب 

الشيض ء 27182 النواصر املغرب
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.17767
89I

STE ARSALAN CHAOUIA

CAFE JURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
ش 2ع الجيش امللكي حي املعطي 2قم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
CAFE JURY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

التوفيق الرقم 447  26000 سط ت 
-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

7365
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 CAFE بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

JURY
- غرض الشركة بإيج ز: مقهى

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
التوفيق الرقم 447  26000 سط ت -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
فخري   الطيبي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

26000 سط ت   447 التوفيق الرقم 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.7365

90I

ABENN AUDIT & CONSEIL

ALMAGHREB DIALYSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع  بسمة  1 ج ه1ب لدو2 األ2�ضي 

شقة  3 ، 20000، الدا2 الشيض ء 

املغرب

ALMAGHREB DIALYSE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 105 طريق 

الخير سيدي البرنو�ضي  20000 

الدا2 الشيض ء - املغرب -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574137

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 ALMAGHREB DIALYSE

الغرض  غرض الشركة بإيج ز:   -

من الشركة حصري  في املغرب:

أي  إجراء   ، الطب  مم 2سة   •

فحص طبي في إط 2 تخصص أمراض 

الكلى و تصفية الدم والفشل الكلوي.

إستغالل مركز تصفية الدم و   •

في  عالج  أي  وتقديم  الكلوي  القصر 

إط 2 هذا التخصص الطبي.

للوس ئل  منتسشيه   تجميع   •

في  الطب  مهنة  ملم 2سة  الضرو2ية 

تخصص أمراض الكلى وتصفية الدم  

في إط 2 مركز ألمراض الكلى والقصر 

الكلوي.

• إنش ء وتخطيط وتجهيز وتشغيل 

وتصفية  الكلى  أمراض  مركز  وإدا2ة 

الشريف  الظهير  ألحك م   
ً
وفق  الدم 

2بيع   29 في  الص د2   1.15.26 2قم 

فبراير   19 املوافق   1436 الث ني 

2015 بإصدا2 الق نو9 2قم 131ـ13 ، 

املتعلقة بمم 2سة مهنة الطب ؛

يجوز له إنش ء   ، ولهذه الغ ية   •

أي صفقة منقولة وغير منقولة تمكن 

من تحقيق غرض الشركة أو تسهيل 

تحقيقه.

أو  أو حي زة  إنش ء   ، ب ملن سشة   •

تأجير أو تشغيل أو استئج 2 أي مشنى 

تتعلق  معدات  أي  على  والحصول 

ب لعملي ت املذكو2ة أعاله ؛

وبشكل ع م ، جميع العملي ت من 

جميع األنواع التي قد تتعلق ، بشكل 

مش شر أو غير مش شر ، بهذا املوضوع أو 

بأي أشي ء مم ثلة أو مرتشطة أو مكملة 

تحقيقه   تعزز  أ9  املحتمل  من  أو 

وتطويره .

 105 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

طريق الخير سيدي البرنو�ضي  20000 

الدا2 الشيض ء - املغرب -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) هند اوشن بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب:  تجزئة منضرون  
الشيض ء   معروف  سيدي   90 2قم 

20000 الدا2 الشيض ء   املغرب
- السيد)ة) سن ء الزاكي  بصفته)ا)  
ابو  زنقة   44 ب:   عنوانه  والك ئن 
الشقة6    2 ط بق  بكرالصديق 

20000 الدا2 الشيض ء   املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.574137
91I

GHAZIR COMPTA PRO

AMORI KEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 224151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 42222،
MARRAKECH MAROC

AMORI KEY  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ش 2ع 

مسلم تجزئة بك 2 ، شقة 2قم 14 

ب لدو2 الث لث ب ب دك لة   40000 

مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

131993

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 19 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AMORI KEY

خدم ت  غرض الشركة بإيج ز:   -

االستقش ل واإل2ش د

وك لة عق 2ية

منضم حفالت

ش 2ع   : عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 14 2قم  شقة   ، بك 2  تجزئة  مسلم 

 40000 ب ب دك لة    الث لث  ب لدو2 

مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 500 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سفي 9  الهمو2ي  السيد)ة)   -

 186 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

السفلي   الط بق  الشرف  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت         -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

 NOM السيد)ة)   - الغير:  اتج ه 

 PRENOM

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 دجنبر   26 بت 2يخ 

.131993

92I

HPTC

R-WASTE PICKUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

HPTC

 Etage 3,Immeuble N°22,Rue

 Jbal El Ayachi- AGDAL، 12212،

RABAT Maroc

R-WASTE PICKUP  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي  2قم 

195 تجزئة النصر شقة 10 تم 2ة - 

12000  تم 2ة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

133891

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى   

تم تغيير   2022 نونبر   01 املؤ2خ في 

 R-WASTE« من  الشركة  تسمية 

 MOROCCAN« إلى   «  PICKUP

  MINING AND WASTE

. »COMPANY

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   10 بت 2يخ  بتم 2ة   االبتدائية 

2022 تحت 2قم 9323.

93I

ب هية كونس ي

)بوعليوي كامباني) 
BOUALIOUI-COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ب هية كونس ي

43 ش 2ع الز2قطوني 2قم4 جليز ، 

40000، مراكش الشلد

BOUALIOUI- (بوعليوي ك مش ني(

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزىة 

سوكوم  2قم 52 الط بق2 مراكش 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133637

 08 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BOUALIOUI- ك مش ني)  )بوعليوي 

COMPANY

- غرض الشركة بإيج ز: - ت طيرمنهي 

للتجميل -بيع االت التجميل

تجزىة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مراكش  الط بق2   52 2قم  سوكوم  

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

خديجة  بوعليوي  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزىة 
 40000 مراكش   52 2قم  سوكوم  

مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.133637
94I

LEADER FIDUCONSEIL

KYA BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL
14 ، ش 2ع ابن الصش ضح ، اق مة 

ليال2 ، الط بق السفلي ، مكتب 8 ، 
20000، الدا2الشيض ء املغرب

KYA BATI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46ش 2ع 
الز2كتوني ، الط بق الث ني ، الشقة 

2قم 6 20002 الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
574531

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 KYA تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BATI
جميع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
أو  العق 2ي  الترويج  عملي ت 

التقسيم ت أو اإلنش ءات.
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جميع  وإنج ز  وتنفيذ  د2اسة 

أي  من  الخ صة  أو  الع مة  األعم ل 

نوع وعلى األخص جميع أعم ل الشن ء 

ب لهندسة  الخ صة  املهن)  )جميع 

أو  الع مة  األشغ ل  أو  املدنية 

اإلنش ءات الصن عية أو العق 2ية.

 ، التحتية  الشنية  أعم ل  تنفيذ 

 ، والصرف الصحي   ، وأعم ل الحفر 

 ، ومد وصالت املواسير   ، والتسوية 

ونج 2ة األملنيوم ، والخشب ، وأعم ل 

التزجيج والطالء وجميع أعم ل الشن ء 

املتنوعة

للشركة  الت بعة  املش ني  تشغيل 

عن طريق اإليج 2 أو غير ذلك

- عنوا9 املقر االجتم عي: 46ش 2ع 

الشقة   ، الط بق الث ني   ، الز2كتوني 
2قم 6 20002 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عشداللطيف  ك ملي  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
 10 الفوا2ات املحمدي 3 زنقة 3 2قم 

الدا2الشيض ء   20250 الحي املحمدي 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574531

95I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 CAMPING
 INTERNATIONAL DU
 GRAND CASABLANCA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 2قم 12 فلو2يدا العلي  

سيدي معروف ، 20190، الدا2 

الشيض ء املغرب

 CAMPING INTERNATIONAL

 DU GRAND CASABLANCA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 3، 
زنقة أيت أو2ير الط بق 2 ش 2ع 

موالي يوسف بو2كو9 - 20250  

الدا2 الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.497345

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

فبراير   15 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

ذات  شركة  حل  تقر2   2223

 CAMPING املحدودة  املسؤولية 

 INTERNATIONAL DU GRAND

مشلغ    CASABLANCA SARL

وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

أيت  زنقة   ،3 مقره  اإلجتم عي 2قم 

ش 2ع موالي يوسف   2 أو2ير الط بق 

الشيض ء  الدا2    20250  - بو2كو9 

نش ط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 ،3 و حدد مقر التصفية ب 2قم 

زنقة أيت أو2ير الط بق 2 ش 2ع موالي 

الدا2    20250  - بو2كو9  يوسف 

الشيض ء املغرب. 

و عي9:

و  عمرو  بلق سم   السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة الليمو9 فيال 255  

املغرب  الشيض ء  الدا2    20190

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861082.

96I

الشتيوي اد2يس

Sté AMJAD AGRI SARL-AU
تأسيس شركة

الشتيوي اد2يس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/02 
2قم /14 ، 92150، القصر الكشير 

املغرب

 Sté AMJAD AGRI SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بمركز لال 

ميمونة سوق أ2بع ء الغرب  14122 

سوق األ2بع ء الغرب -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

27937

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 شتنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 Sté تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AMJAD AGRI SARL-AU

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

العق قير

تهيئة األ2ا�ضي الفالحية

- عنوا9 املقر االجتم عي: بمركز لال 

 14122 الغرب   ميمونة سوق أ2بع ء 

سوق األ2بع ء الغرب -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

إسم عيل  زايد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: بدوا2 
سوق   14324 الكع بزة لال ميمونة  

أ2بع ء الغرب املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) زايد إسم عيل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.27937
97I

CONSEILS EVERNAGE

MABAS LUXURY CAR
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 42222،
MARRAKECH maroc

MABAS LUXURY CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي النخيل 

-GH/8 العم 2ة A متجر 2قم 12 جليز 
مراكش. 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم السجل التج 2ي: 133645

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   12
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MABAS LUXURY CAR
تأجير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق
النخيل  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
-GH/8 العم 2ة A متجر 2قم 12 جليز 

مراكش. 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

معش 2  سه م  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
بني   23222 بني مالل   10 ب يدو 2قم 

مالل املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) مريم معش 2  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.133645
98I

CONSEILS EVERNAGE

 SMITHKECH CENTER
PRIVE

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 42222،
MARRAKECH maroc

 SMITHKECH CENTER PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األ2�ضي 2قم 101 سيدي عش د 1 

مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133631

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 26 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SMITHKECH CENTER PRIVE

إق مة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

)دعم  لالمتح ن ت  للتحضير  مركز 

 ، مد2�ضي  دعم   ، ومد2�ضي  ج معي 

خدم ت تعليمية ، إلخ.)

• تعليم اللغ ت الحديثة

واملس عدة  االستش 2ة   تقديم   •

والد2اسة وتنفيذ الخدم ت املتعلقة 

ب لتنظيم املد2�ضي والتربوي في مج ل 

التعليم بشكل ع م

دو2ات تد2يبية متنوعة لجميع   •

الفئ ت العمرية

• التد2يب املستمر.

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 1 عش د  سيدي   101 2قم  األ2�ضي 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

موالي هش م النصير  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

 2 1 ط  لال سكينة عم 2ة 2 الشقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

النصير  سه م  السيد)ة)   -

زاوية  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ش 2ع  الخرص ني  مسلم  ابو  زنقة 

الشقة   2 السفير بن ع ئشة الط بق 

الدا2 الشيض ء   20000 الشيض ء.   22

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) موالي هش م النصير 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.133631

99I

FIDUCOMPETENCES

بروفيدنس أوطو روبير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

22142، CASABLANCA MAROC

بروفيدنس أوطو 2وبير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 219 ش 2ع 

مصطفى املع ني الط بق الث لت 

20000 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573583

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

بروفيدنس أوطو 2وبير

- غرض الشركة بإيج ز: ميك نيكي

 219 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع مصطفى املع ني الط بق الث لت 

20000 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) اله م مو2اد بصفته)ا)  

اميل  ش 2ع   2 ب:  عنوانه  والك ئن 

اق مة   20 5 شقة  زوال د2ج ب ط بق 

ب 2يزي 9 بلفدير 20000 الدا2الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.573583

100I

fiduciaire elbakkouri sarl au

ABD CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة 74 2قم 12 فلو2يدا العلي  

سيدي معروف ، 20190، الدا2 

الشيض ء املغرب
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 ABD CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 22، 
فض ء حس م، الط بق الرابع، 2قم 

10، طريق الجديدة  - 20660 الدا2 
الشيض ء املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.343975

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2022 دجنبر   31 في  املؤ2خ 

 ABD CORPORATION SARL حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 

 ،22 2قم  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
2قم  الرابع،  الط بق  حس م،  فض ء 

20660 الدا2   - 10، طريق الجديدة  

الشيض ء املغرب نتيجة لوقف نش ط 

الشركة.

و عي9:

و  لحلو   محمد حسن   السيد)ة) 

و19   17 2قم  تنمل  ممر  عنوانه)ا) 

الشيض ء  الدا2   20150 ك ليفو2ني  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 31 دجنبر 2022 وفي 2قم 22، 
2قم  الرابع،  الط بق  حس م،  فض ء 

20660 الدا2   - 10، طريق الجديدة  

الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860424.

101I

مكتب الحس ب ت ح ل

INOV BATIPRO
تأسيس شركة

مكتب الحس ب ت ح ل
20 ش 2ع الداخلة الط بق االول قرية 
الجم عة ، 22432، الدا2 الشيض ء 

املغرب
INOV BATIPRO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 61 محج 
اللة ي قوت الرقم 39 الط بق االول 

20000 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
574457

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 INOV اإلقتض ء، بمختصر تسميته : 

 BATIPRO
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي 
- عنوا9 املقر االجتم عي: 61 محج 
الط بق االول   39 اللة ي قوت الرقم 

20000 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
ع دل  بنلعيدي  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: برشيد 

26100 برشيد املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بنلعيدي ع دل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574457
102I

CAC PARTNERS

MAD LAB
تأسيس شركة

CAC PARTNERS

 45Lotissement  Guynemer  Bd

 Al Abtal  Casablanca-Maroc

 45Lotissement  Guynemer  Bd

 Al Abtal  Casablanca-Maroc،

MAROC 20000، الدا2 الشيض ء

MAD LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 117 زنقة 
إبن منير إق مة الز2ق ، الط بق األول 

الرقم 2 املع 2يف، الدا2 الشيض ء. 

20000 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574465

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 MAD : بمختصر تسميته اإلقتض ء، 

LAB

تصميم  غرض الشركة بإيج ز:   -

وتنظيم وإق مة جميع أنواع األحداث 

 ، املهنية والخ صة على حد سواء   ،

فضال عن توفير خدم ت االتص الت 

؛  اإلدا2ية  االستش 2ات  والتسويق؛ 

الع مة  العالق ت  في  االستش 2ات 

في  والتد2يب  ؛اإل2ش د  واالتص ل  

مج ل األعم ل ؛ اإلعال9 واالتص ل ؛ 

األحداث ؛ االتص ل الرقمي ، التسويق 

الرقمي ؛  شراء وبيع املواد واملس ح ت 

اإلعالنية ؛ تقديم الخدم ت املتعلقة 

خدمة  ؛  واالتص الت  ب إلعال9 

وتصميم  الح سوب  2سوم ت 

والنشرات  وامللصق ت  الشع 2ات 

تشغيل منصة التج 2ة  ؛  والكتيش ت. 

اإللكترونية.

الششك ت  إدا2ة  ؛  املوقع  تطوير 

تطوير الويب والجوال  ؛  االجتم عية 

التج 2ة  ؛  تأجير اللوح ت اإلعالنية   ؛ 

؛ جميع عملي ت الشراء والشيع و / أو 

التج 2ة الوطنية والدولية واالستيراد 

والتصدير والتوزيع لجميع املنتج ت 

املش 2كة  ؛  املحظو2ة  غير  والسلع 

جميع  في  املش شرة  غير  أو  املش شرة 

أو  التج 2ية  األعم ل  أو  العملي ت 

الشرك ت التي قد تتعلق بشكل خ ص 

وبصو2ة  ؛  ب ألنشطة املذكو2ة أعاله 

الصن عية  املع مالت  جميع   ، أعم 

وغير  واملنقولة  وامل لية  والتج 2ية 

املنقولة التي قد تكو9 مرتشطة بشكل 

مش شر أو غير مش شر بغرض الشركة 

قد  صلة  ذي  أو  مش به  غرض  وأي 

يشجع على توسيعه  أو تطويره .

 117 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق  زنقة إبن منير إق مة الز2ق ، 

الدا2  املع 2يف،   2 الرقم  األول 

الشيض ء. 20000 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مزي 9  عثم 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

بلوك   05 الشقة   2 انف  پالص د2ج 

الذئ ب  عي9  الكو2نيش  ش 2ع   3

الدا2الشيض ء   20000 الدا2الشيض ء. 

املغرب

الت زي  يوسف  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

اله شمي  ش 2ع   7 امرود 2قم  تجزئة 

 20000 الفياللي ك ليفو2ني  الشيض ء 

الدا2الشيض ء املغرب
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فوزي  أمي9  محمد  السيد)ة)   -

 41 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة جالل الدين السيوطي الط بق 

 20000 املع 2يف    2 الشقة   1

الدا2الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عثم 9 مزي 9 

- السيد)ة) محمد أمي9 فوزي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574465

123I

D & S COM

ISRAMED
تأسيس شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 22572،

CASABLANCA MAROC
ISRAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 

م جو2يل عم 2ة ج3 2قم 3 
القد2 سيدي البرنو�ضي 20600 

الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
574765

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ISRAMED

- غرض الشركة بإيج ز: االستيراد 
والتصدير

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 3 2قم  ج3  عم 2ة  م جو2يل  اق مة 
 20600 البرنو�ضي  سيدي  القد2 

الدا2الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
خف وي  عشداله دي  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
سيدي   2 الط بق   2 2قم  السالم 
 29672 حج ج واد حص 2 تيط مليل 

الدا2 الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عشداله دي خف وي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574765
104I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TREND EVENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

62222، Oujda Maroc
STE TREND EVENT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 32 ش 2ع 

عالل بن عشد هللا عم 2ة االمل مكتب 

2قم 22 الط بق 4 وجدة - - وجدة 
املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.34959
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
09 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE TREND EVENT املحدودة 
10.000 د2هم  SARL  مشلغ 2أسم له  
ش 2ع   32 اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
عالل بن عشد هللا عم 2ة االمل مكتب 
وجدة   -  - وجدة   4 الط بق   22 2قم 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهذف 

االجتم عي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 32 ش 2ع 
عالل بن عشد هللا عم 2ة االمل مكتب 
 60000  - وجدة   4 الط بق   22 2قم 

وجدة املغرب. 
و عي9:

و  غم 2ي  مريم   السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة ايريس اق مة النصر 
عم 2ة 250 الط بق 2 الشقة 9 وجدة 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 767.
105I

AL YOUSR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 casablanca، 22222، casablanca
maroc

AL YOUSR MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مشروع 

جن 9 ك ليفو2ني  2قم 1 عم 2ة 17 

تجزئة 9 اق مة جن 9 ك ليفو2ني  

الدا2 الشيض ء  - الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573789

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AL تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

YOUSR MAROC

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املأكوالت الخفيفة

- عنوا9 املقر االجتم عي: مشروع 

 17 عم 2ة   1 2قم  ك ليفو2ني   جن 9 

تجزئة 9 اق مة جن 9 ك ليفو2ني  الدا2 

الشيض ء  - الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

حسن  الش بي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

الشق   عي9   26 2قة   4 زنقة  املجد 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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حسن  الش بي  السيد)ة)   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

عي9   26 2قة   4 زنقة  املجد  تجزئة 

الشق  20000 الدا2 الشيض ء املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573789

106I

comptahagga

LIMAM SERVICES

إعال9 متعدد القرا2ات

comptahagga

 guelmim guelmim، 81222،

guelmim maroc

LIMAM SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي 2ج  

ف هلل بلوك ا زنقة 20 2قم 281 

كلميم - 81000 كلميم املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.1357

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 28 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

م يلي: بيع حصص الشركة تم بيع من 

مك �ضي  علي  السيد  الى  كريم جم ل 

والسيد محمد لخويل 600حصة

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

م يلي: تغيير الشكل الق نوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

محمد  جديد  مسيير  تعيي9  م يلي: 

لخويل بدل كريم جم ل

على  ينص  الذي   :04 2قم  قرا2 

م يلي: أض فة نش ط كم  هو مشي9 في 

ق نو9 االس �ضي 

على  ينص  الذي   :05 2قم  قرا2 
االس �ضي  النظ م  تحيي9  م يلي: 

للشركة 
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 

م يلي: بيع حصص الشركة
بند 2قم 17: الذي ينص على م يلي: 

تحويل الشكل الق نوني للشركة
على  ينص  الذي   :07 2قم  بند 
محمد  جديد  مسيير  تعيي9  م يلي: 

لخويل بدل كريم جم ل
على  ينص  الذي   :01 2قم  بند 
م يلي: أض فة نش ط كم  هو مشي9 في 

ق نو9 االس �ضي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت 2يخ  االبتدائية بكلميم  

2223 تحت 2قم 179.
107I

CABINET RAMI EXPERTISE

 CABINET RELAX BY
MERYEM
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 32 ، 32222،
Fés, Maroc

 CABINET RELAX BY MERYEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مكتب 2قم 

36 الط بق الخ مس اق مة فض ء 
م 2ين  زاوية زنقة ط 2ق ابن زي د و 
زنقة عشد الكريم  بنجلو9  32222 

ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم السجل التج 2ي: 75691
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

CABINET RELAX BY MERYEM
- غرض الشركة بإيج ز: الترويض 

الطبي
مكتب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم 36 الط بق الخ مس اق مة فض ء 
م 2ين  زاوية زنقة ط 2ق ابن زي د و زنقة 
عشد الكريم  بنجلو9  32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
مريم ث بت بصفته)ا)   السيد)ة)   -
امللك  ش 2ع   8 ب:  عنوانه  والك ئن 
حسي9 شقة 6  32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) مريم ث بت 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.75691
108I

KISSAN CONSULTING   

MED AFRICA LOGISTICS
إعال9 متعدد القرا2ات

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
20000، الدا2 الشيض ء املغرب

MED AFRICA LOGISTICS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 195ش 2ع 
اميل زوال الط بق الس بع 2قم 21  - - 

الدا2 الشيض ء املغرب .

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.322235

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 15 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

الشركة  امل ل  2أ2  -2فع  م يلي: 

د2هم لينتقل من   3.222.222 بمشلغ 

 5.500.000 إلى  د2هم   2.500.000

 32.222 إنش ء  طريق  عن  د2هم 

 100 حصة اجتم عية جديدة بقيمة 

د2هم للحصة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

نتيجة للقرا2 2قم 1 تم تغير الشند 2قم 

7

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860782.

109I

CABINET RAMI EXPERTISE

BLACKBOX
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 32 ، 32222،

Fés, Maroc

BLACKBOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مكتب 2قم 

29 الط بق الخ مس 2قم 08 زنقة 

عمر ابن كلثوم ش 2ع الكت ني ف 2 

- ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75729
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BLACKBOX

مطو2  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ات.

مق ول أعم ل أو إنش ءات متنوعة.

 حي زة جميع األ2ا�ضي ؛

مكتب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 08 2قم  الخ مس  الط بق   29 2قم 

الكت ني  ش 2ع  كلثوم  ابن  عمر  زنقة 

ف 2 - ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عزيز اعشو بصفته)ا)   السيد)ة)   -

اق مة   8 2قم  ب:  عنوانه  والك ئن 

ش 2ع الشوعن نية   5 ي سمينة الشقة 

طريق ايموزا2  32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عزيز اعشو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75729

110I

FOUZMEDIA

GLLD CAR
إعال9 متعدد القرا2ات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

GLLD CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 63 زاوية 

زنقة سبتة ومحمد العمراوي إق مة 

2ي ض السالم مكتب 2قم 21 - - 

القنيطرة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.49235

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 09 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفويت 1000حصة اجتم عية بقيمة 

100 د2هم للواحدة في ملكية السيد 

بط قة  الح مل  عنشو2ي  املهدي 

لف ئدة   X156242 2قم  التعريف 

الح ملة بط قة  اآلنسة 2اوية عن ب  

 G668922 التعريف 2قم

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

ط 2قمن  عنشو2ي  السيد  استق لة 

اآلنسة عن ب  وتعيي9  التسيير  مهمة 

2اوية مسيرة وحيدة للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تفويت 1000حصة اجتم عية بقيمة 

100 د2هم للواحدة في ملكية السيد 

بط قة  الح مل  عنشو2ي  املهدي 

لف ئدة   X156242 2قم  التعريف 

الح ملة بط قة  اآلنسة 2اوية عن ب  

 G668922 التعريف 2قم

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

ط 2قمن  عنشو2ي  السيد  استق لة 

اآلنسة عن ب  وتعيي9  التسيير  مهمة 

2اوية مسيرة وحيدة للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 94216.
111I

Ste IMAAR AL BARAKA IMMOBILIER

 STE IMAAR AL BARAKA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة إعم 2 البركة للشن ء شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 161 
تجزئة بنيس طريق عي9 السمن 

32242 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
75455

بمقت�ضى عقد موثق مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

إعم 2 البركة للشن ء
- غرض الشركة بإيج ز: الشن ء

 161 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
السمن  عي9  طريق  بنيس  تجزئة 

32242 ف 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة): 99
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):
عشدالحي  س هل  السيد)ة)   -
عنوانه  والك ئن  مسير  بصفته)ا) 

عي9  طريق  املرني�ضي  تجزئة   49 ب: 

السمن 32242 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

عشدالحي  س هل  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  مسير  بصفته)ا) 

عي9  طريق  املرني�ضي  تجزئة   49 ب: 

السمن 32242 ف 2 املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم   تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

75455

112I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة سليم للتصدير ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92522، TARGUIST

MAROC

شركة سليم للتصدير ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع جشل 

صفرو زنقة 01 2قم 13 ط بق 01 

تطوا9 93222 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33231

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

سليم للتصدير ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

تقوم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشركة ب لتج 2ة في املواد الغذائية و 

بيع التشغ ب لجملة

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ط بق   13 2قم   01 جشل صفرو زنقة 

01 تطوا9 93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 122,22 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الكواع  محمد سليم  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
01 2قم 13 تطوا9  جشل صفرو زنقة 

93222 تطوا9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ش.م.م  للتصدير  سليم  شركة   -

ذات  »شركة  الوحيد  الشريك  ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 

اإلجتم عي ب: ش 2ع جشل صفرو زنقة 
01 2قم 13 ط بق 01 تطوا9 93222 
تطوا9 املغرب 2قم السجل التج 2ي 

املمثل   33231 االقتض ء:  عند 

الدائم: محمد سليم الكواع 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد سليم الكواع 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.33231

113I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FRACH.NA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،
AGADIR MAROC

FRACH.NA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 
1 تجزئة 3 ش 2ع محمد الخ مس 

بنزن سن الدشيرة الجه دية - الدشيرة 
الجه دية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

28099
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   13
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FRACH.NA
بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االث ث
محل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم 1 تجزئة 3 ش 2ع محمد الخ مس 
بنزن سن الدشيرة الجه دية - الدشيرة 

الجه دية -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

ابود2ا2  حسن  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
الدشيرة   21 2قم   1901 اقرق و زنقة 

انزك 9 86150 انزك 9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.28099
114I

BERRA GLOBAL

BERRA GLOBAL
تأسيس شركة

BERRA GLOBAL
23 زنقة آيت آو2ير ش 2ع موالي 
يوسف ، 20250، الدا2 الشيض ء 

املغرب
BERRA GLOBAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 
أيت او2ير, ش 2ع موالي يوسف, 

الدا2 الشيض ء 20250 الدا2 الشيض ء 
-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574649
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BERRA GLOBAL
إنت ج   • غرض الشركة بإيج ز:   -
وتطوير وتحويل وتسويق جميع أنواع 

السلع واملنتج ت والشض ئع.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   •

وتوزيع جميع أنواع السلع أو املنتج ت 

أو الشض ئع أو الحلول أو الخدم ت.

• خدم ت إب دة الفئرا9 ، والتطهير 

من الجراثيم و الحشرات، والتنظيف 

الروتيني للمش ني.

• صنع مشيدات اآلف ت وغيره  من 

الكيم وي ت الز2اعية.

واالتج 2  والشيع  الشراء   •

والتسويق  والتمثيل  والسمسرة 

والتوزيع لجميع األشي ء واملنتج ت و 

املواد والسلع.

والشيع  الشراء  عملي ت  جميع   •

والدولية  الوطنية  التج 2ة  أو   / و 

واالستيراد والتصدير والتوزيع لجميع 

املنتج ت والسلع غير املحظو2ة ؛

املتعلقة  والخدم ت  األشغ ل   •

ب لك ئن أعاله.

بجميع  التج 2ية  الخدم ت   •

أنواعه : وكيل ، مزود بأعم ل ، إلخ ؛

التج 2ة  مواقع  مشغل   •

مواقع  وتشغيل  )نشر  اإللكترونية 

اإلنترنت ، الشيع ب لتجزئة عبر اإلنترنت 

، نشر املحتوى اإللكتروني ، إلخ) ؛

جميع  وتأجير  واستئج 2  حي زة   •

ألغراض  املستودع ت  أو  املش ني 

التشغيل.

بجميع  امل ل  2أ2  في  املش 2كة   •

الوس ئل وفي جميع أنواع األعم ل أو 

الشرك ت.

جميع املع مالت   ، وبشكل ع م   •

التج 2ية واملنقولة والعق 2ية وامل لية 

التي قد تكو9 مرتشطة بشكل مش شر 

املذكو2ة  ب ألنشطة  مش شر  غير  أو 

أعاله أو من املحتمل أ9 تعزز تنفيذه  

وتطويره .

- عنوا9 املقر االجتم عي: 23 زنقة 

أيت او2ير, ش 2ع موالي يوسف, الدا2 

 -- الشيض ء  الدا2   20250 الشيض ء 

املدة التي تأسست من أجله  الشركة 

: 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 HÜSEYIN SOBI السيد)ة)   -

 . ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

51379 . تركي 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 HÜSEYIN SOBI (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574649

115I

MARO FIDUS

RAYNASS CASH
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13352، Mohammedia maroc
RAYNASS CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 255 ش 2ع 
املق ومة د2ب جميلة الع لية  28500 

املحمدية -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32423

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

RAYNASS CASH

وك لة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التحصيل و اداء الفواتير و التحويالت 

امل لية 

 255 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الع لية   جميلة  د2ب  املق ومة  ش 2ع 

28500 املحمدية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) انس عبس  بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: زنقة الغرب شقة 

4 املحمدية  28800 املحمدية  املغرب

2ي 9 عبس بصفته)ا)   السيد)ة)   -

املحطة  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 

76 املحمدية  28232 املحمدية   2قم 

املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) انس عبس  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.32423

116I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

CAFE BRAVO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26222، BERRECHID MAROC

CAFE BRAVO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

املدينة 1 2قم 82 الد2وة برشيد  - - 
برشيد املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.9915

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

اإلستثن ئي ملؤ2خ في 23 فبراير 2223 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 CAFE محدودة ذات الشريك الوحيد

 100.000 2أسم له   مشلغ    BRAVO

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 
الد2وة   82 2قم   1 املدينة  تجزئة 

 : - برشيد املغرب نتيجة ل   - برشيد  

توقيف النش ط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
برشيد   الد2وة   82 2قم   1 املدينة 

برشيد - برشيد املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) بهيجة   فن 9  و عنوانه)ا) 

 VIA MONTE SABOTINO N

  13 GALLIATE NOVARA ITALIE

)ة)  كمصفي  نوف 2ا إيط لي     28100

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  االبتدائية ببرشيد  

2223 تحت 2قم 274.

117I

مكتب مح سشة

ITD AGRI SARL AU
تأسيس شركة

مكتب مح سشة

عم 2ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

ITD AGRI SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قصر 

القص بي بني محمد سجلم سة 

الريص ني  - الريص ني -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

16741

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ITD تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 AGRI SARL AU

- غرض الشركة بإيج ز: االشغ ل 

املختلفة 

مقول في السقي بتنقيط

كراء االلي ت 

قصر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

سجلم سة  محمد  بني  القص بي 

الريص ني  - الريص ني -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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- السيد)ة) العلوي ف طمة الزهراء 
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مكن 2   قرطشة   02 تجزيئة   151

52000 مكن 2  املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الحسني علوي 2ضوا9 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.16741

118I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 STE MTECH
TECHNOLOGIES

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26222،
BERRECHID MAROC

 STE MTECH TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 11 نجمة 
الشيض ء الط بق الرابع شقة 19  - 

الد2وة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
17725

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

MTECH TECHNOLOGIES

*بيع- بإيج ز:  الشركة  غرض   -

شراء ادوات الكمشيوتر

*تكوين 
*استيراد و تصدير

- عنوا9 املقر االجتم عي: 11 نجمة 
 -   19 الرابع شقة  الط بق  الشيض ء 

الد2وة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
مسعف  حسن  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 
النواصر   21000 عم 2ة    01 ب 2ك 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) حسن مسعف 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.17725
119I

UGGC

Kia Motors Binomeir Group
تعيي9 أعض ء مجلس اإلدا2ة

Kia Motors Binomeir Group
شركة املس همة

190 ش 2ع موالي إسم عيل 2وش 
نوا2 في الدا2 الشيض ء

تعيي9 أعض ء مجلس اإلدا2ة
بمقت�ضى إجتم ع مجلس اإلدا2ة 
تقر2   ،2018 شتنبر   05 في  املؤ2خ 

تعيي9 أعض ء مجلس اإلدا2ة: 
السيد 2ودولف ه يوت بصفته  ـ 
2ئيس مجلس اإلدا2ة والك ئن عنوانه 

بفرنس .

ـ السيد برتراند سيريجول بصفته 

مديرع م والك ئن عنوانه بفرنس .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت الرقم  التج 2ية ب لدا2 الشيض ء 

.680580

120I

ISDM CONSULTING

CHATL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CHATL SARL

الرأسم ل: 122222,22  د2هم
2قم 347 بلوك ج مدينة الوحدة 

العيو9 

بت 2يخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 24/22/2223

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

محدودة ب ملميزات الت لية: 

  CHATL SARL شركة   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املقر االجتم عي: 2قم 347 بلوك ج 

مدينة الوحدة العيو9 

د2هم    122222,22 الرأسم ل: 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 د2اهم 
الهدف: الشن ء و اعم ل اخرى  

عشد  الشي9،  محمد  الشرك ء: 

تويس،  حسن  ب لف طر،  الوه ب 

محمد االتولي، عشد الع لي الطو�ضي.

ح لي   الشركة  تسيير  التسير: 

الشي9  محمد   : السيد  طرف  من 
الوطنية  التعريف  الشط قة  2قم 

 347 2قم  ب  الس كن   SH119773
العيو9  الوحدة  مدينة  ج  بلوك 

ب لف طر  الوه ب  عشد  السيد   و   ،
الوطنية  التعريف  الشط قة  2قم 

 1665 2قم  ب  الس كن   SH76928

و السيد حسن  حي العودة العيو9، 

تويس 2قم الشط قة التعريف الوطنية 

SH123122  الس كن ب حي القد2 

 732 2قم  د  بلوك  الوف ق  تجزئة 

العيو9.

املدة : 99 سنة

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

بت 2يخ  ب لعيو9  االبتدائية 

2قم  تحت   21/23/2223

التج 2ي  السجل   4186/2223

 44847

121I

CENTRE PRIVE DERFOUFI DE FORMATION

 CENTRE PRIVE DERFOUFI

DE FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE

FORMATION

 HAY EL MOHAMMADI LOT

 BENADDI EL AFAK 3 N°38

 OUJDA ، 62222، OUJDA

MAROC

 CENTRE PRIVE DERFOUFI

DE FORMATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : حي 

املحمدي تجزئة بنعدي االف ق 3 2قم 

38 - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.39751

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

2022 تقر2 حل  28 دجنبر  املؤ2خ في 

 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE

FORMATION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي حي املحمدي تجزئة 

 60000  -  38 2قم   3 بنعدي االف ق 

وجدة املغرب نتيجة لغي ب النش ط 

التج 2ي.
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و عي9:

و  د2فوفي  إكرام   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي املحمدي تجزئة بنعدي 

وجدة   60000  38 2قم   3 االف ق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2022 دجنبر   28 بت 2يخ 

املحمدي تجزئة بنعدي االف ق 3 2قم 

38 - 60000 وجدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2670.

122I

fiduciaire la grande classe

PERLE DE LA LUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire la grande classe

ش 2ع االميرة اللة ع ئشة ، 26000، 

سط ت املغرب

PERLE DE LA LUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

اليسر الرقم 20 - - برشيد املغرب.

تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.4223

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 ين ير   32 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) محمد جرموني  

250 حصة اجتم عية من أصل 250 

حصة لف ئدة  السيد )ة) عشد الحليم 

جرموني بت 2يخ 32 ين ير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بت 2يخ  االبتدائية ببرشيد  

2223 تحت 2قم 268.

123I

fiduciaire la grande classe

LA PINSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire la grande classe
ش 2ع االميرة اللة ع ئشة ، 26000، 

سط ت املغرب
LA PINSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 11 ش 2ع 

االميرة اللة ع ئشة - - سط ت 
املغرب.

حل شركة
2قم السجل التج 2ي 5907.

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 نونبر   14 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
املحدودة LA PINSA  مشلغ 2أسم له  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اللة  االميرة  ش 2ع   11 اإلجتم عي 
 : - - سط ت املغرب نتيجة ل  ع ئشة 

عدم التمكن من مزاولة النش ط.
و حدد مقر التصفية ب 11 ش 2ع 
26000 سط ت  االميرة اللة ع ئشة - 

املغرب. 
و عي9:

زكري ء   مصطفى  السيد)ة) 
جرموني و عنوانه)ا) 11 ش 2ع االميرة 
سط ت املغرب   26000 اللة ع ئشة 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسط ت  بت 2يخ 13 فبراير 

2223 تحت 2قم 62/23.
124I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE JMA BOIS
إعال9 متعدد القرا2ات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

SOCIETE JMA BOIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: محل 

تج 2ي الك ئن  بتجزئة القطب 

 44/S11 الحضري 2ا2 امل ء 2قم

عي9 الشقف موالي يعقوب ف 2 - 

36122 موالي يعقوب املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.68365

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 20 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

اجتم عية  حصة   500 بيع  قشول 

لف ئدة  بلخير  عزيز  السيد  ملكية  في 

السيد محمد الكس ب

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  شكل  تغيير 

إلى  املحدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

استق لة السيد عزيز بلخير من منصشه 

كمسير وتعيي9 السيد محمد الكس ب 

غيرمحددة  ملدة  للشركة  مسير 

جميع  الكس ب  محمد  السيد  منح 

لتسيير  االختص ص ت  و  السلط ت 

الشركة ب مض ء وحيد

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

 SOCIETE JMA الشركة:  تسمية 

BOIS  ش.م.م.ش.و

على  ينص  الذي   :6-7 2قم  بند 

ب  يـقـد2  الشركة  2أسـمــ ل  م يلي: 

على  مقسم  د2هــم   122.222,22

د2هم   100 فئة  من  حصة   1000

مملوكة للسيد محمد الكس ب

بند 2قم 13: الذي ينص على م يلي: 

املسير  هو  الكس ب  محمد  السيد 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1288 .

125I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE KHAWLA ET CRTS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE KHAWLA ET CRTS

IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املحل 

التج 2ي تجزئة الشلدية 2قم 121 

51000 الح جب -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58459

 16 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE KHAWLA ET CRTS

IMMOBILIER

- منعش  - غرض الشركة بإيج ز: 

عق 2ي - اشغ ل مختلفة او الشن ء

املحل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 121 2قم  الشلدية  تجزئة  التج 2ي 

51000 الح جب -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):
حدوم  الصغير  السيد)ة)   -
تجزئة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 
 51000  79 2قم  األطلس  2ي ض 

الح جب املغرب
محمد  الصغير  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا) 
 12000  1252 2قم  العربي  املغرب 

تم 2ة املغرب
- السيد)ة) الصغير عشد الحفيظ 
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا) 
 51000 19 10 2قم  الروسط 9 زنقة 

الح جب املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:
حدوم  الصغير  السيد)ة) 
تجزئة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 
 51000  79 2قم  األطلس  2ي ض 

الح جب املغرب 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.58459
املحكمة التج 2ية بمكن 2
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AGRI OUALLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE AGRI OUALLA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األ2�ضي, 2قم 20 تجزئة اإلسم علية 
حي 2.2.م.ب.ا 50000 مكن 2 
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58453

 20 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOCIETE AGRI OUALLA

- غرض الشركة بإيج ز: مستثمر 

فالحي

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

تجزئة اإلسم علية   20 2قم  األ2�ضي, 

حي 2.2.م.ب.ا 50000 مكن 2 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

- السيد)ة) اوعال خ ليد بصفته)ا) 

تجزئة   40 2قم  ب:  عنوانه  والك ئن 

2.2.م.ب.ا  حي   60 اإلسم علية 

50000 مكن 2 املغرب

بصفته)ا)  عمر  حو2  السيد)ة)   -

ب دو  تجزئة   41 ب:  عنوانه  والك ئن 

ويسال9 50045 مكن 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

اوعال خ ليد بصفته)ا)  السيد)ة) 

تجزئة   40 2قم  ب:  عنوانه  والك ئن 

2.2.م.ب.ا  حي   60 اإلسم علية 

50000 مكن 2 املغرب

بصفته)ا)  عمر  حو2  السيد)ة)   -

ب دو  تجزئة   41 ب:  عنوانه  والك ئن 

ويسال9 50045 مكن 2 املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

58453

املحكمة التج 2ية بمكن 2
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CANOCAF SARL

RECYCOUTU
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

ش 2ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

2قم 7 الط بق الث ني 2قم 23 

 NADOR ،62000 ،2الن ظو

MAROC

RECYCOUTU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

عالل بني عشد هللا 2قم 36، الط بق 

الث لث  - الن ظو2  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

5454

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

RECYCOUTU

1/إع دة  - غرض الشركة بإيج ز: 

2/2سم املالبس 3/االستيراد  التدوير 

و التصدير 

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   ،36 عالل بني عشد هللا 2قم 

الث لث  - الن ظو2  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
املتوكل   يسي9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 2ي ض 
 7 شقة   32 عم 2ة   3 األندلس عنبرة 

حي الري ض  10060  الرب ط املغرب
- السيد)ة) امليموني عشد الحفيظ 
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 62000  60 2قم  الشرقية  ترق ع 

الن ظو2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) يسي9 املتوكل  

- السيد)ة) امليموني عشد الحفيظ 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.5454
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SAIDKOUA CARS

INFINITY ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
انفينيتي انجينيري 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

- الوطية -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

5799
بمقت�ضى عقد موثق مؤ2خ في 23 
2021 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

انفينيتي انجينيري
املدنية.  والهندسة  الهندسة   :

غرض الشركة بإيج ز: 
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حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

السالم - الوطية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

الص دق  عشد  انس  السيد)ة)   -

ش 2ع  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

 . الوطية  حي املحيط,   , واد املخ ز9 

82010 ط نط 9 املغرب

- السيد)ة) اميمة الغ م بصفته)ا) 

 , الوف ق  حي  ب:  عنوانه  والك ئن 

سلوا9, . 62000 الن ضو2 املغرب

احمد  اليندوزي  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  ي سي9 

مداغ  طريق  الفالحية,  الث نوية  ب: 

63322 برك 9 املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

الص دق  عشد  انس  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  مسير  بصفته)ا) 

حي املحيط,   , ش 2ع واد املخ ز9  ب: 

الوطية . 82010 ط نط 9 املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2021 م ي   11 بت 2يخ 

.5799

129I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

STE HERAKOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
2قم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، أز2و ،

STE HERAKOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 7 
ميشليفن 2 احداف  - 53122 أز2و 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.585

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 نونبر   14 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

العزيز   عشد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتم عية  حصة   322 اقراب تو 

السيد  أصل 32.222 حصة لف ئدة  

نونبر   14 بت 2يخ  أغرابي  عريشة  )ة) 

.2022

حمزة اقراب تو  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   100

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   10.000

عريشة أغرابي بت 2يخ 14 نونبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

نونبر   22 بت 2يخ  ب ز2و   االبتدائية 

2022 تحت 2قم 361.

132I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

STE HERAKOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
2قم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53122 ، أز2و ،

STE HERAKOM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2قم 7 
ميشليفن 2 احداف از2و 53122 

از2و املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.585

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 14 نونبر 2022

مه م  مزاولة  مدة  تجديد  تقر2 

املسيرين ملدة: غير محدودة سنوات.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بت 2يخ  ب ز2و   االبتدائية 

2022 تحت 2قم 361.

131I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

 TOPOGRAFIA SOLUTIONS
sarl au

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

2قم 1 بن ية 46.47 تجزئة املركز, 

ش 2ع محمد الخ مس و2زازات ، 

45000، و2زازات املغرب

 TOPOGRAFIA SOLUTIONS sarl

au شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االول في عم 2ة اكرا  45800 تنغير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4353

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   31

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TOPOGRAFIA SOLUTIONS sarl

au

مس ح  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خشير او طشوغرافي

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

االول في عم 2ة اكرا  45800 تنغير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أمي9 بصفته)ا)   أكن  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: تجزئة الن د2 2قم 

63  45000 و2زازات  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) أكن أمي9 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.4353

132I

BCMF

درب2018
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

BCMF
زنقة إبن ع ئشة عم 2ة ثم 9 نخالت 
2قم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

د2ب2018 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي د2ب 

املعد9 2قم 2 املدينة - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.94111

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 32 أبريل 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»د2ب املعد9 2قم 2 املدينة - 40000 

مراكش املغرب« إلى »ب ب دك لة د2ب 

 40000  - املدينة   74 الحلف وي 2قم 

مراكش  املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2021 تحت 2قم 10220.

133I

امغ 2 عشد الغ فو2

BIKE CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

امغ 2 عشد الغ فو2
ش 2ع الجيش امللكي اق مة النو2 2قم 
1 الط بق االول تطوا9 ، 93222، 

تطوا9 املغرب
BIKE CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ش 2ع 
عشدالخ لق الطريس 2قم 45 تطوا9 

- 93222 تطوا9 املغرب .
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.2958

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

01 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

BIKE CENTER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

عشدالخ لق  ش 2ع  اإلجتم عي  مقره  

 93222  - تطوا9   45 2قم  الطريس 

تطوا9 املغرب  نتيجة اللخس 2ة.

و عي9:

السيد)ة) فريد  املغربي و عنوانه)ا) 

زي د  ابن  ط 2ق  ش 2ع  االغرا2  خي 
2قم 5 ط 3 شقة 13 مرتيل  93222 

تطوا9 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش 2ع  وفي   2223 فبراير   01 بت 2يخ 

تطوا9   45 عشدالخ لق الطريس 2قم 

- 93222 نطوا9 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 2958.

134I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا للمح سشة

SAFI MED CARS
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمح سشة 
SAFIGESTRA

 N°25 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46222،

SAFI safi
SAFI MED CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 
2قم 3 الرقم 113 ش 2ع املسيرة 
الخضراء حي الجريف ت اسفي  

46000 اسفي  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
13689

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 SAFI تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

MED CARS

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

الشقة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
املسيرة  ش 2ع   113 الرقم   3 2قم 

اسفي   الجريف ت  حي  الخضراء 

46000 اسفي  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

العينية  الحصص  مشلغ   -

له :  وتقييم  له   موجز  وصف  مع 

100.000 د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العجيل   املهدي  السيد)ة)   -

 25 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

اسفي    2 سعيد  حي   67 املجموعة 

46000 اسفي  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لشنى  العجيل  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.13689

135I

boutouissa mustafa

LEVAGE METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

boutouissa mustafa

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 52222، meknes

maroc

LEVAGE METAL    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 5 ش 2ع 

يوسف بن ت شفي9 الط بق 2 2قم 3 

طنجة - 90000 طنجة املغرب .

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.87179

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2022 نونبر   32 املؤ2خ في 

ذات  شركة      LEVAGE METAL

2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

اإلجتم عي 5 ش 2ع يوسف بن ت شفي9 

 90000  - طنجة   3 2قم   2 الط بق 

لم  اللشركة  نتيجة  املغرب   طنجة 

تعمل اي نش ط.

و عي9:
و  قطفر  ط 2ق     السيد)ة) 
 11 اق مة االخالص بلوك  عنوانه)ا) 
طريق   14 2قم   2 الطشق   64 عم 2ة 
املغرب   طنجة   90000 تطوا9  

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ش 2ع   5 وفي   2022 نونبر   32 بت 2يخ 
2 2قم 3  يوسف بن ت شفي9 الط بق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2345.
136I

Finconseil

 ECART SOLUTIONS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 22222، 140

casablanca maroc
 ECART SOLUTIONS

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46 

ز2كتوني ط بق 5 2قم 17 - - الدا2 
الشيض ء، اململكة املغربية.

حل شركة
2قم السجل التج 2ي 8162.

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 22 فبراير 2223 تقر2 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ECART الوحيد  الشريك  ذات 
مشلغ    SOLUTIONS MOROCCO
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
ز2كتوني ط بق   46 مقره  اإلجتم عي 
17 - - الدا2 الشيض ء، اململكة  5 2قم 

املغربية نتيجة ل : الخمول.
 46 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدا2   -  -  17 2قم   5 ز2كتوني ط بق 

الشيض ء اململكة املغربية. 
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و عي9:
و  الرضوي  املهدي   السيد)ة) 
2قم   39 حي افريقي  ش 2ع  عنوانه)ا) 
17 بن مسيك 20200 الدا2 الشيض ء، 
اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861490.
137I

AMAL GHALIL

C75 LIMITED
إعال9 متعدد القرا2ات

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA LISSASFA، 22232،
CASABLANCA MAROC

C75 LIMITED »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 10 مركز 
س بينو الصن عي 20190 - 20190  

الدا2 الشيض ء املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.436147

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 25 م ي 2021

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي:  

تفويت حصص
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

اض فة ممثل ق نوني جديد للشركة 
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي:  

ف 2وق عروب 60000 د2هم
بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

يوسف الشريف  20000 د2هم
بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

مروا9 عروب 20000 د2هم

بند 2قم 8: الذي ينص على م يلي:  

ف 2وق عروب 600 حصة

بند 2قم 8: الذي ينص على م يلي: 

يوسف الشريف  200 حصة

بند 2قم 8: الذي ينص على م يلي: 

مروا9 عروب 200  حصة

على  ينص  الذي   :14 2قم  بند 

جديد  ق نوني  ممثل  اض فة  م يلي: 

للشركة  يوسف الشريف

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

يونيو 2021 تحت 2قم 781099.

138I

SCH CONSEIL SARLAU

 M.A PLUS CONSULTING
SARLAU

تأسيس شركة

SCH CONSEIL SARLAU

 JAMILA B N 1262 HAY

 HASSANI CASA JAMILA B N

 1262 HAY HASSANI CASA،

22222، CASABLANCA MAROC

 M.A PLUS CONSULTING

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ 2قم اإلق مة 

653 الط بق 4 الشقة 11 - 20000 

- الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

861362

 24 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 M.A تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PLUS CONSULTING SARLAU

بإيج ز:  الشركة  غرض   -
الغذائية  الز2اعية  االستش 2ات 
والشراء والشيع واالستيراد والتصدير

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
اإلق مة  لوفغ 2قم  لو  إق مة  كلميمة 
 20000  -  11 الشقة   4 الط بق   653

- الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

بن ني   الحسي9  السيد)ة)   -
 1 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة م بيو9 املع 2يف 22372  الدا2 

الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الحسي9 بن ني  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.861362
139I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

AYMI CENTER PRIVE
إعال9 متعدد القرا2ات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  ش 2ع الد2فوفي الط بق 2 2قم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
AYMI CENTER PRIVE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: 29 ش 2ع 

صبرة  القد2  - - وجدة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.34677

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  احمد  العزاوي  السيد  استق لة 

يشقى  وعليه  الشركة  تسيير  مه م 

مسير  الق د2  عشد  الهوا2ي  السيد 

وحيد للشركة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 13 و14: الذي ينص على 

عشد  الهوا2ي  السيد  تعيي9  م يلي: 

للقي م  للشركة،  وحيد  مسير  الق د2 

بنش ط  املتعلقة  العملي ت  بجميع 

الشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2608.

140I

FUDICAIRE ISMAILI

AGRISMARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 2قم 07 السم 2ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
AGRISMARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الحسني زنقة 2ب ط الخير 2قم 08 
السم 2ة - 72000 السم 2ة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.2513

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 م 22   01 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

بنغ نو  اعلي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   1.000

م 22   01 بت 2يخ  بويني9   اسم عيل 

.2223
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لسم 2ة  بت 2يخ 02 م 22 

2223 تحت 2قم 38.
141I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

سوفيكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI  4EME ETG

NR19، 63252، وجدة املغرب
سوفيكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 15 عم 2ة 

لعلج زنقة ابن م 2ين الط بق 2 
الشقة 15 - - وجدة  املغرب .

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.39567
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   27 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 100.000 مشلغ 2أسم له   سوفيكس  
 15 اإلجتم عي  د2هم وعنوا9 مقره  
عم 2ة لعلج زنقة ابن م 2ين الط بق 2 
الشقة 15 - - وجدة  املغرب  نتيجة ل 

: ضعف 2قم املع مالت.
و حدد مقر التصفية ب 15 عم 2ة 
لعلج زنقة ابن م 2ين الط بق 2 الشقة 

15 - 60000 وجدة  املغرب . 
و عي9:

السيد)ة) صالح الدين   بنع ئشة 
حي االندلس زنقة املجد  و عنوانه)ا) 
2قم 5 60000 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   23 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 794.
142I

االست د عشد الرحم 9 جعى

 LOTUS FLOWER REAL
ESTATES
تأسيس شركة

االست د عشد الرحم 9 جعى
ش 2ع يوسف ابن ت شفي9 اق مة 

مرج 9 33 - الط بق االول 2قم 25 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 LOTUS FLOWER REAL ESTATES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طنجة 
اق مة الش وية ش 2ع يوسف ابن 

ت شفي9 زنقة 2شيد 2ض  الط بق 4 
الرقم 21 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135549
في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
01 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
LOTUS FLOWER REAL ESTATES

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 
العق 2ي

طنجة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ابن  يوسف  ش 2ع  الش وية  اق مة 
 4 الط بق  2ض   2شيد  زنقة  ت شفي9 

الرقم 21 90000 طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.200.000 د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

1.200.000 د2هم

- مشلغ الحصص العينية مع وصف 

 1.200.000 له :  وتقييم  له   موجز 

د2هم، ا2ض فالحية مس حته  615 متر 

مربع تقريش  موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 25.645/61.

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اكدي   الحفيظ  عشد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
االد2يسية 2 زنقة معركة حني9 2قم 7 

90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد الحفيظ اكدي  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.135549

143I

NADA GESTION

 CAFE CHOURAINE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CAFE CHOURAINE SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

خ ص  سند  شروط  بموجب 

تم تحریر محضر   ،  2022  /  / مؤ2خ 

الجمع الع م غير الع دي لشركة ذات 

واحد  .ملس ھم  محدودة  مسؤولیة 

برأ2  م ل قد2ه :  د2ھم 100.000 

زید  ش 2ع   10 الرئی�ضي:  املكتب 

الدا2  املع 2یف   3 الط بق  بن 2ف عي 

الع م  آلجمع  محضر  بعد  الشیض ء، 

تقر2    2022/   / ل  الع دي  غير 

تحدید مقعد  للشركة   املشكر  الحل 

ش 2ع زید بن 2ف عي   10 التصفیة في 

الط بق 3 املع 2یف الدا2 الشیض ء

:موالي  لشركة  ا  مصفي  تعیي9 
العربي بنص 2

 ستخضع الشركة لتعدیل جدید 
  247865 2قم:  التج 2ي  ااسجل  مع 

و2قم اإلیداع الق نوني: 851834
144I

EXPACT PARTNERS

HOSCH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

EXPACT PARTNERS
 Bd Ghandi, 2ème 259

 étage, Casablanca ، 22222،
CASABLANCA Maroc

HOSCH MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 281 
جنوب غرب املحمدية - - املحمدية 

املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.28619

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تحويل   تم    2022 م ي   20 املؤ2خ في 
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
املحمدية  غرب  جنوب   281« من 
إلى »43 تجزئة  - املحمدية املغرب«   -

السالم  - - املحمدية  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 432.
145I

A&E Consulting

 AUDICOMPLIANCE
CONSULTING

تأسيس شركة

A&E Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE EL WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA CASA ، 22662،
CASABLANCA MAROC
 AUDICOMPLIANCE



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5404

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 

2وم ندي أ الط بق الرابع 2قم 60 

تق طع ش 2ع بئر أنز2ا9 وزنقة ليبي  

22000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574081

 07 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AUDICOMPLIANCE تسميته : 

CONSULTING

خشير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مح سش تي

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 60 2قم  الرابع  الط بق  أ  2وم ندي 

ليبي   أنز2ا9 وزنقة  بئر  تق طع ش 2ع 

22000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) كم ل السماللي موالي 

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   بد2 

 8 شقة   3 ط بق  سلوا9  تجزئة   48

22000 الدا2 الشيض ء  الدا2 الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) كم ل السماللي موالي 

بد2 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.574081
146I

BENZINA FIRDAOUS

CAMARCHA
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 32222، FES MAROC

CAMARCHA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
أوالد زعير عم 2ة تم 2ة 1407 شقة 5 

عي9 عودة تم 2ة  - عي9 عودة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
138495

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   23
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

CAMARCHA
أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
مختلفة تج 2ة الحرة أشغ ل التطهير 

وامل ء
تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 5 1407 شقة  أوالد زعير عم 2ة تم 2ة 

عي9 عودة تم 2ة  - عي9 عودة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الط طي   محمد  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
443 حي النهضة 01 الرم ني  15150 

الرم ني املغرب 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد الط طي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.138495
147I

ALLEGEANCE CONSULTING

MC TRUCKS SARL
إعال9 متعدد القرا2ات

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ش 2ع ط نط 9 
و ش 2ع لشن 9 اق مة لينى 2قم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
MC TRUCKS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: ش 2ع 

الحرية الط بق األول 2قم 45 طنجة 
- 90000 طنجة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.119243

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 13 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
الذي  حصص:  هشة  2قم  قرا2 
السيدة  وهشت   م يلي:  على  ينص 
من ل الشرق وي 50 حصة اجتم عية 

لف ئدة السيد مروا9 الشرق وي 
قرا2 2قم تحويل الشكل الق نوني 
م يلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
دات  شركة  من  الشركة  تحويل 

املسؤولية املحدودة الى ىشركة دات 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد  
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي  6و7:  2قم  بند 
م يلي: وهشت  السيدة من ل الشرق وي 
السيد  لف ئدة  اجتم عية  حصة   50

مروا9 الشرق وي 
على  ينص  الذي   :31 2قم  بند 
م يلي: تحويل الشركة من شركة دات 
املسؤولية املحدودة الى ىشركة دات 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد  
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   23 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263352.
148I

SACO CONSEIL

TOTAL FLUIDES
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 42222، MARRAKECH

MAROC
TOTAL FLUIDES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 
السفلي 2قم 1327 عملية 2ي ض 
او2يك  تسلط نت مراكش 40000 

مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
145623

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TOTAL FLUIDES
اعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
الشن ء ،التبريد، االستيراد والتصدير 

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
2ي ض  عملية   1327 2قم  السفلي 
 40000 مراكش  تسلط نت  او2يك  

مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) اسم ء ز2اد  بصفته)ا)  
2قم   1 سع دة  ب:  عنوانه  والك ئن 
 40000 مراكش  املح ميد   579

مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) اسم ء ز2اد  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.145623
149I

marrakech finance

 MEDICAL
 ADMINISTRATIVE

SOLUTIONS
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 42222،

Marrakech maroc
 MEDICAL ADMINISTRATIVE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنيت 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق الث لث شقة 2قم 14 ب ب 
دك لة  - مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133961

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 MEDICAL ADMINISTRATIVE

SOLUTIONS

تقديم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الخدم ت
زنيت  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوك 2 

ب ب   14 2قم  شقة  الث لث  الط بق 

دك لة  - مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) لوسييف محمد ه دي 

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: فرنس  

95362 مونتم ني فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لوسييف محمد ه دي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.133961
150I

Atlas Valora Conseil

PURE ÉLÉGANCE
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 42152،

MARRAKECH املغرب
PURE ÉLÉGANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 

164 محل 2قم 16 زهو2 2 النخيل 
الجنوبي سيدي يوسف بن علي   

40050 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
133299

 24 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 PURE اإلقتض ء، بمختصر تسميته : 

ÉLÉGANCE
بإيج ز:  الشركة  غرض   -

 PARAPHARMACIE
ب 2اف 2م �ضي

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
النخيل   2 زهو2   16 محل 2قم   164
علي    بن  يوسف  سيدي  الجنوبي 

40050 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
- مشلغ الحصص النقدية: 10.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لكديم  سلمى  السيد)ة)   -

الصو�ضي بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

 668 2قم   1 بلشك 2  م تجزئة  ح.  ب: 

40070 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

لكديم  سلمى  السيد)ة)   -

الصو�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   14 بت 2يخ 

.133299

151I

FOUZMEDIA

SMINA›S CATERING
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

SMINA›S CATERING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 15 حم 9 

الفطواكي و ش لة العم 2ة ‹ ب ‹ محل 

2قم 4 القنيطرة . - القنيطرة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68327

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SMINA’S CATERING

ممو9  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

كل  و  الحلوي ت  صنع   ، شوكوال 

بنش ط  عالقة  له   التي  العملي ت 

الشركة .

 15 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

’ ب  حم 9 الفطواكي و ش لة العم 2ة 

’ محل 2قم 4 القنيطرة . - القنيطرة  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد   بروك  السيد)ة)   -

 292 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

بئر الرامي الشرقية 14000 القنيطرة  

املغرب 

ي سمي9   من صرة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: عم 2ة 

 2000 الفتح   حي   10 الشقة   141

الرب ط املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بروك محمد  

- السيد)ة) من صرة ي سمي9  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.68327

152I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MABANI
ARCHITECTES
إعال9 متعدد القرا2ات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc
 SOCIETE MABANI

ARCHITECTES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: 58 ش 2ع 
أبو بكر الصديق مكتب 2قم 1 - - 

القنيطرة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.52019

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 17 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

500 حصة اجتم عية بقيمة  تفويت 

100 د2هم للواحدة في ملكية السيدة 

أميمة اوكزا2 لف ئدة السيد اسم عيل 

 لذلك تم تغيير الشكل 
ً
حمرا2، تشع 

ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

قشول استق لة السيدة اميمة اوكزا2 

السيد  وتعيي9  التسيير  مهمة  من 

وحيد  مسير  حمرا2  اسم عيل 

للشركة ملدة غير محدودة وتخول له 

جميع الصالحي ت واإلمض ءات

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

500 حصة اجتم عية بقيمة  تفويت 

100 د2هم للواحدة في ملكية السيدة 

أميمة اوكزا2 لف ئدة السيد اسم عيل 

 لذلك تم تغيير الشكل 
ً
حمرا2، تشع 

ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

قشول استق لة السيد اميمة اوكزا2 

السيد  وتعيي9  التسيير  مهمة  من 

وحيد  مسير  حمرا2  اسم عيل 

للشركة ملدة غير محدودة وتخول له 

جميع الصالحي ت واإلمض ءات

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 789.

153I

FLASH ECONOMIE

SAMKARI

إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

SAMKARI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: اق مة ام 

ه ني 3 عم 2ة 28 متجر 2قم 3 طريق 

قنيطرة  - 11000 سال املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.33251

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

 600 احمد  العمراني  السيد  تفويت 

لحسن  شعيب  السيد  الي  حصة 

بمجموع 600 حصة- وتفويت السيد 

العمراني كريم 400 حصة الي السيد 

شعيب لحسن بمجموع 400حصة

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 السيد شعيب لحسن بصفته 

العمراني  السيد  مك 9  جديد  مسير 

احمد بصفته مسير س بق

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من   14 و   7  3-6- الفصول  تعديل 

النظ م االس �ضي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 2يخ  بسال   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 42634.

154I

FLASH ECONOMIE

ZIMAM IT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

ZIMAM IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

موالي محمد ب عمراني اق مة ص 2ة 

2قم 2 الشقة 325  - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.859610

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2022 09 دجنبر  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ZIMAM IT  مشلغ 2أسم له  100.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

اق مة ص 2ة  ب عمراني  موالي محمد 

الدا2   20000  -   325 الشقة   2 2قم 

الشيض ء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

اي نش ط تج 2ي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اق مة ص 2ة  ب عمراني  موالي محمد 

الدا2   20000  -   325 الشقة   2 2قم 

الشيض ء املغرب. 
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و عي9:

ص دف  الدين   نو2  السيد)ة)  

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859610.

155I

TOUBKAL INVEST

LAMIA NABOUTE
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC

LAMIA NABOUTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

مسلم اق مة بوك 2 الط بق 3 شقة 14 

ب ب دك لة 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

132795

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   17

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

LAMIA NABOUTE

مركز  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

للعن ية ب لبشرة

بيع مواد التجميل

طريق  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
مسلم اق مة بوك 2 الط بق 3 شقة 14 

ب ب دك لة 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،  
)األشخ ص  الشرك ء  حول  بي ن ت 

الطشيعيو9): 
نشوت بصفته)ا)   ملي ء  السيد)ة)   -
محمد  زنقة   4 ب:  عنوانه  والك ئن 
الخيل   ملعب   6 الط بق  الغ زي 

32222 ف 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ملي ء نشوت 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 ين ير   32 بت 2يخ 

.132795
156I

املح سشة نعم 9 مجيدة

ste TAGASLT TRAV sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املح سشة نعم 9 مجيدة
2قم 1 ش 2ع عالل بن عشد هللا 
سيدي احمد الت دلي صفرو ، 

31222، صفرو املغرب
ste TAGASLT TRAV sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي سهب 

عدي قلعة الكشيرة ايموزا2 كند2 - - 
ايموزا2 كند2 املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.1591

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   08 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

جواد الخ ضر  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

عشد  )ة)  السيد  حصة لف ئدة    500

فبراير   08 بت 2يخ  او2ي�ضى  اللطيف 

.2223

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   08 بت 2يخ  االبتدائية بصفرو  

2223 تحت 2قم 498/2223.

157I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 TRAITEUR BESMAT AL
BOUGHAZ
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

ش 2ع السالم إق مة الشروق بلوك 

ب الط بق الث ني 2قم 4 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

 TRAITEUR BESMAT AL

BOUGHAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 

سحر ش 2ع ابي الحسن الش دلي 2قم 

11 ب  الط بق االول 2قم 1 طنجة  

90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32941

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

2006 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TRAITEUR BESMAT AL

BOUGHAZ

تنظيم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االفراح و املن سش ت

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

سحر ش 2ع ابي الحسن الش دلي 2قم 

طنجة    1 الط بق االول 2قم  ب    11

90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة .

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

احمد  جك ني  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

طنجة   14 2قم  ليتي  واد  ك ستيل 

90000 طنجة املغرب

اين 2  جك ني  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

طنجة   14 2قم  ليتي  واد  ك ستيل 

90000 طنجة املغرب

ب سمة  جك ني  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

طنجة   14 2قم  ليتي  واد  ك ستيل 

90000 طنجة املغرب

مريم  املج هد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

طنجة   14 2قم  ليتي  واد  ك ستيل 

90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جك ني احمد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2007 م 22   07 بت 2يخ 

.32941

158I
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ANNONCE B.O DCHEIRA

AMA AGRO FOOD

تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA

2قم 26 عم 2ة 80 مشروع الدشيرة 

الجديدة الدشيرة انزك 9 ، 86362، 

انزك 9 املغرب

AMA AGRO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 26 

زنقة عالل الف �ضي الدشيرة انزك 9 

86362 انزك 9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

28263

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 31 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AMA بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

AGRO FOOD

املت جرة  غرض الشركة بإيج ز:   -

في املواد الغدائية ب لتقسيط

 26 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

انزك 9  الدشيرة  الف �ضي  عالل  زنقة 

86362 انزك 9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الدق ق   ايوب  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الدشيرة   الف يز  حي   2606 زنقة   4

86362 انزك 9  املغرب

الدق ق  ف طمة  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الدشيرة   الف يز  حي   2606 زنقة   8

86362 انزك 9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ف طمة الدق ق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.28263
159I

SCH CONSEIL SARLAU

DIJLA TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SCH CONSEIL SARLAU
 JAMILA B N 1262 HAY

 HASSANI CASA JAMILA B N
 1262 HAY HASSANI CASA،

22222، CASABLANCA MAROC
DIJLA TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : زنقة 
أحمد املجج تي 2قم 8 مع 2ف - 
20200 الدا2 الشيض ء املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.461901
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
15 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 
DIJLA TECHNOLOGY شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 2أسم له  10.000 د2هم 
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة أحمد 
 20200  - مع 2ف   8 2قم  املجج تي 
للم  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 
الغرض  تحقق  من  الشركة  تتمكن 

الذي تأسست من أجله.

و عي9:

و  الجمل  كلتوم    السيد)ة) 

 414 بلوك  النجمة  د2ب  عنوانه)ا) 

الدا2   20200 ح  ح   878 الرقم 

الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة  وفي   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

 -  - مع 2ف   8 2قم  املجج تي  أحمد 

الدا2 الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861363.

160I

YUSSER IMMO

يسر إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

YUSSER IMMO

 LOT FAL BD CHFCHAOUNI

 N°14 AIN SEBAA CASABLANCA

، 2، CASABLANCA MAROC

يسر إيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

ف ل ش 2ع شفش وني الرقم 14 عي9 

الشق - - الدا2 الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.335255

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2021 دجنبر   06 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   7.500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

دجنبر   06 بت 2يخ  بلع لم  ف طمة  

.2021

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل   10.500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

دجنبر   06 بت 2يخ  اله دي ك 2  عشد 

.2021

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل   10.500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

دجنبر   06 بت 2يخ  ك 2  املجيد  عشد 

.2021

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل   10.500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

ع دل  ك 2 بت 2يخ 06 دجنبر 2021.

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل   10.500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

محمد ك 2 بت 2يخ 06 دجنبر 2021.

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   5.250

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

حليمة ك 2 بت 2يخ 06 دجنبر 2021.

عشد هللا ك 2  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   5.250

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   60.000

خديجة ك 2 بت 2يخ 06 دجنبر 2021.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2021 تحت 2قم 825631.

161I

ADEV Consulting sarl

AFRIPRONET
تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL ANDALOUS Bloc ‘A’ ENTRE
 SOL Nr 12, 92222 LARACHE

MAROC
AFRIPRONET

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوا9 مقره  اإلجتم عي : حي برانص 
تجزئة نرجس ش 2ع 2قم 15 ، 2قم 

12 ، 90100 طنجة  
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
135567

 16 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية :
متشوعة  الشركة،  تسمية    -
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AFRIPRONET
و  بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض    -
انت ج و استيراد جميع مواد الصحة 

و النظ فة
حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
برانص تجزئة نرجس ش 2ع 2قم 15 ، 

2قم 12 طنجة
أجله   من  تأسست  التي  ملدة    -

الشركة : 99 سنة
-  مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ    -

100.000 د2هم
الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 
بصفته  الحراق  جعفر  السيد   
: 2قم  مسير وحيد والك ئن عنوانه ب 
 92000 اليو�ضي  علي  أبي  ش 2ع   37

العرائش املغرب
والع ئلية  الشخصية  األسم ء    -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير : 
السيد جعفر الحراق بصفته مسير 
والك ئن عنوانه ب: 2قم 37 ش 2ع أبي 
علي اليو�ضي 92000 العرائش املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.135567
162I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

PARA SAB ISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الط بق الرابع شقة 2قم 10 ب مشنى  
2قم 32 مك 9 فرح ت حش د ش 2ع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكن 2 املغرب
PARA SAB ISS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 223 
محل في الط بق األ2�ضي تجزئة املنزه 

2 بوفكرا9 - - مكن 2 املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.4339

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 01 نونبر 2022 تقر2 إنش ء 

التسمية  تحت  للشركة   ت بع  فرع  

ب لعنوا9  الك ئن  و   PARA SAB ISS

الدا2  زينة  من  املستخرج  املحل 
وادي  حي   26 زنقة   2 برقم  الك ئنة 

مكن 2 املغرب و املسير   -  - الدهب  

الس 2  أيوب  السيد)ة)  طرف  من 

خديجة ص بر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بت 2يخ  بمكن 2   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 51429.

163I

LE PREMIER CONSEIL

MAGHANIM SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
MAGHANIM SOLUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املتجر 

2قم 74 تجزئة الض وي 1 ملح ميد - 
40000 مراكش املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.38119

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
دجنبر   13 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
ذات  شركة  حل  تقر2   2022
 MAGHANIM املحدودة  املسؤولية 
SOLUTION  مشلغ 2أسم له  10.000 
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املتجر 
ملح ميد   1 الض وي  تجزئة   74 2قم 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

*تراجع الع ئدات وحدة املن فسة.
املتجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ملح ميد   1 تجزئة الض وي   74 2قم 

40000 مراكش املغرب. 
و عي9:

و  أجش بدي  هش م   السيد)ة) 
2قم  ب  حرف   2 املسيرة  عنوانه)ا) 
866 40000 مراكش املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
 1 الض وي  تجزئة   74 2قم  املتجر   :

ملح ميد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   16 بت 2يخ  بمراكش   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 143722.
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FLASH ECONOMIE

Activ› Proc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

Activ› Proc  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46 ش 2ع 
الز2قطوني ط بق 2 شقة 2قم 6 

20000  الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573811

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 Activ’ اإلقتض ء، بمختصر تسميته : 

 Proc

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

واللوجستي ت  املشتري ت  -إدا2ة 

)خطة  اإلستراتيجية  واالستش 2ات 

أداء املشتري ت والخدم ت اللوجستية 

و / أو التشخيص االستراتيجي ، و2سم 

واستراتيجي ت   ، الشراء  خرائط 

الجديدة  الفتح ت  دعم  الشراء). 

للمنشآت في عملي ت الشراء املش شرة 

و / أو غير املش شرة. تأمي9 اإلمدادات 

، وإضف ء الط بع امل دي على عملي ت 

نظ م   / واللوجستي ت  الشراء 

املعلوم ت. التد2يب )تنمية امله 2ات)

- عنوا9 املقر االجتم عي: 46 ش 2ع 

 6 2قم  شقة   2 ط بق  الز2قطوني 

20000  الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،  

)األشخ ص  الشرك ء  حول  بي ن ت 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) سن ء بلغيتي بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: حي النسيم تجزئة 

النسيم اق مة الكتبية عم 2ة 11 2قم 

16 20000 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيدة سن ء بلغيتي.

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573811
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FLASH ECONOMIE

Prozeen
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

Prozeen  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46 ش 2ع 
الز2قطوني ط بق 2 شقة 2قم6  

20000 الدا2 الشيض ء  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
573813

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 Prozeen
بإيج ز:  الشركة  غرض   -
-االستش 2ات في اإلدا2ة واستراتيجية 
التنظيم  )مه م  البشرية  املوا2د 
)مرافقة  التد2يب  الهيكلة).  وإع دة 
)تنمية  التد2يب  والشرك ت).  األفراد 
ع م  بشكل  والتوظيف.  امله 2ات) 
أو  االقتص دية  املع مالت  جميع   ،
التج 2ية  أو  الصن عية  أو  الق نونية 
أو املدنية أو امل لية أو املنقولة أو غير 

املنقولة املتعلقة بشكل مش شر أو غير 

مش شر بغرض الشركة )بم  في ذلك أي 

نش ط استش 2ي يتعلق بشكل مش شر 

أو   ، الشركة)  بغرض  مش شر  غير  أو 

أي نش ط مش به أو مرتشط أو مكمل 

أو من املحتمل أ9 تعزز امتداده أو 

تطويره

 46 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع الز2قطوني ط بق 2 شقة 2قم6  

20000 الدا2 الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سالمي  الزهرة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: طريق 

تدا2ت د2ج أ ط بق 2 شقة أ 23 اق مة 

الشيض ء  الدا2   20000  10 املولد 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الزهرة سالمي. 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573813

166I

LMT AUDITING

LILY FLEURS DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LMT AUDITING
ش 2ع محمد الخ مس - مركز مك تب 

 MOHAMED  محمد الخ مس

OFFICES CENTER 5 عم 2ة أ 
الط بق 6 شقة 601 ، 20000، الدا2 

الشيض ء املغرب
LILY FLEURS DU MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 12 زنقة 
اودج 2ي - 20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.425113

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2 حل   2022 نونبر   29 املؤ2خ في 
LILY FLEURS DU MAROC شركة 
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي 12 زنقة اودج 2ي - 
الدا2 الشيض ء املغرب نتيجة   20000

لليس للشركة اي نش ط.
و عي9:

و  ي ونغ  جنغ  سو9    السيد)ة) 
الط بق  ايفتي  زنقة   12 عنوانه)ا) 
عي9  السوداء  الصخو2   12 شقة   5
املغرب  الشيض ء  الدا2   00 السشع 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
12 زنقة  22 فبراير 2223 وفي  بت 2يخ 
الشيض ء  الدا2   20000  - اودج 2ي 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861444.
167I

سيكم  كومشت

2bac
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

سيكم  كومشت
29، ش 2ع محمد الس د2 املركب 
التج 2ي ا2اك، عم 2ة ف 2، مكتب 
4، الدا2 الشيض ء ، 20550، الدا2 

الشيض ء املغرب
2bac شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 7 أحمد 

التوقي الط بق الث ني - 20500  الدا2 
الشيض ء  املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.435671
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2223 فبراير   14 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
 CAPITAL« 100.000 د2هم« أي من«
عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860770.
168I

TGE FIDUS

AL KINDI MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
ش 2ع الز2قطوني كم ل ب 2ك س نتر 

عم 2ة B 2قم 39 الط بق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

 AL KINDI MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

املحيط عم 2ة P08 شقة 12 طريق 
بنسليم 9 - 13122 بوزنيقة املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.6047
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2022 دجنبر   32 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 AL الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ    KINDI MANAGEMENT
2أسم له  122.222,22 د2هم وعنوا9 
املحيط  إق مة  اإلجتم عي  مقره  
عم 2ة P08 شقة 12 طريق بنسليم 9 
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 : بوزنيقة املغرب نتيجة ل   13122  -

توقيف نش ط الشركة.

إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طريق   12 شقة   P08 املحيط عم 2ة 

بنسليم 9 - 13122 بوزنيقة املغرب. 

و عي9:

و  الحواجري  ي سر   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي النهضة اض في 2قم 209 

)ة)  الرب ط املغرب كمصفي    10210

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  سليم 9   بب9  االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 91.

169I

etablissement darwinier

KOY BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 22 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 22 DAKHLA ،

73222، dakhla maroc

KOY BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 

الخير حي موالي 2شيد 2قم 06 

الداخلة - 73222 الداخلة املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.21029

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2223 فبراير   24 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 100.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   2.000.000« إلى  د2هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

م 22 2223 تحت 2قم 319/2223.

170I

MULTIGEST CONSULTING

 SOCIETE OULED EL
HASSAN TRAVAUX

تأسيس شركة

MULTIGEST CONSULTING
88 زنقة الحشوب وادي زم ، 25352، 

وادي زم املغرب
 SOCIETE OULED EL HASSAN
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

الجش برة لعش شكة املع دنة وادي زم 
25352 وادي زم -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

1389

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   10

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE OULED EL HASSAN

TRAVAUX

- غرض الشركة بإيج ز: بيع مواد 

الشن ء

اشغ ل مختلفة او الشن ء

تج 2ة

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الجش برة لعش شكة املع دنة وادي زم 

25352 وادي زم -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 500 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
ص لح   لحسيني  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
جش برة العش شكة املع دنة وادي زم  

25352 وادي زم املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) لحسيني ص لح  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 ين ير   26 بت 2يخ 

.1389
171I

FIDUCIAIRE PREMIUM COMPTA

بنشانة أوبتيك
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE PREMIUM
COMPTA

 N°861 SAADA 2 MHMAID
 MARRAKECH ، 42162،
MARRAKECH MAROC

بنش نة أوبتيك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 
10 عم 2ة 1 مشروع الغ لي املسيرة 2  

40140 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
118449

 29 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  
شركة  تأسيس  تقر2   2021 يوليوز 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
اإلقتض ء، بمختصر تسميته : بنش نة 

أوبتيك

- غرض الشركة بإيج ز:  نظ 2اتي
- عنوا9 املقر االجتم عي: محل 2قم 
10 عم 2ة 1 مشروع الغ لي املسيرة 2  

40140 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

خ لد  بنش نة   السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  شقة 
 2 املسيرة  الغ لي  إق مة   1 عم 2ة   2

40140 مراكش  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بنش نة  خ لد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2021 شتنبر   14 بت 2يخ 

.118449
172I

MY FID SARL

SOPHIA REAL ESTATE
تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 92222، TANGER

MAROC
SOPHIA REAL ESTATE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع عشد 
السالم بن بحوت تجزئة عشوب 3 

قطعة 104 93222 تطوا9 -
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إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

129547

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 يوليوز 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOPHIA REAL ESTATE

التسيير  غرض الشركة بإيج ز:   -
العق 2ي

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عشد السالم بن بحوت تجزئة عشوب 

3 قطعة 104 93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

زكري ء  أقموم  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

تطوا9   93222  541 2قم  السواني 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) أقموم زكري ء 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 غشت   04 بت 2يخ 

.129547

173I

امغ 2 عشد الغ فو2

THE CITY CABO
تأسيس شركة

امغ 2 عشد الغ فو2

ش 2ع الجيش امللكي اق مة النو2 2قم 

1 الط بق االول تطوا9 ، 93222، 

تطوا9 املغرب

THE CITY CABO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  بمركب 

ك بو نيكرو ويرطو إق مة ايمو 08 

الط بق األ2�ضي 2قم -02ف 08-00 

ك بو نيكرو مرتيل 93222 مرتيل -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2988

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 THE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

CITY CABO

مقهى و  غرض الشركة بإيج ز:   -

مطعم .....

- عنوا9 املقر االجتم عي:  بمركب 

 08 ايمو  إق مة  ويرطو  نيكرو  ك بو 

 00-08 -02ف  2قم  األ2�ضي  الط بق 

ك بو نيكرو مرتيل 93222 مرتيل -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغنم  ي سي9  السيد)ة)   -

ك بو  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

بلوك  ك 2د9  ليالكس  مركب  نيكرو 

ف 4 2قم 34 الشقة 8 مرتيل 93222 

مرتيل املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ف طمة املرابط 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.2988

174I

ML EXPERTS

PROLIGHT LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

2فع 2أسم ل الشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC

PROLIGHT LIVING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 6, ش 2ع 

التش 2ي , غ ندي مول - - الدا2 

الشيض ء املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.422361

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   24 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   1.500.000«

 2.000.000« إلى  د2هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861372.

175I

NORD SUD MANAGEMENT

FLM EXPRESS
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصن عية ، 90000، طنجة 

املغرب

FLM EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

تطوا9 مجمع ابن بطوطة الط بق 

الث لث 2قم 62 - طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135433

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 FLM تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

EXPRESS

- غرض الشركة بإيج ز: الخدم ت 

والدولي  املحلي  للنقل  اللوجستية 

وتخزين الشض ئع

طريق  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق  بطوطة  ابن  مجمع  تطوا9 

الث لث 2قم 62 - طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

برمو�ضي  سمير  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

برشلونة   08950 إسش ني   برشلونة، 

إسش ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سمير برمو�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.135433

176I

NORD SUD MANAGEMENT

ATAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصن عية ، 90000، طنجة 

املغرب

ATAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مركز 

االعم ل - القطعة 43 ب - مكتب 

29 - املنطقة الصن عية - - طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.95029

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 دجنبر   22 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

كريستي 9  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   100 س نشيز   2وبرت  هنري 

حصة   100 أصل  من  اجتم عية 

لف ئدة  السيد )ة) حسن ء  العرو�ضي 

الوه بي بت 2يخ 22 دجنبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   23 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263355.

177I

NORD SUD MANAGEMENT

FLM MASTER FRANCHISE
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصن عية ، 90000، طنجة 

املغرب

 FLM MASTER FRANCHISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

تطوا9 مجمع ابن بطوطة الط بق 

الث لث 2قم 62 - طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135431

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 FLM تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

MASTER FRANCHISE

- غرض الشركة بإيج ز: تج 2ة

التج 2ة في املالبس الج هزة وقطع 

الغي 2 واألدوات اآللية

طريق  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق  بطوطة  ابن  مجمع  تطوا9 

الث لث 2قم 62 - طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 50.000 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 
برمو�ضي  سمير  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
برشلونة    08950 إسش ني   برشلونة، 

إسش ني .
الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سمير برمو�ضي 

 28 بت 2يخ  التج 2ي  السجل  تم 
فبراير 2223 تحت 2قم 135431.

178I

BAHJA BAHIA

STE BATI AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

BAHJA BAHIA
FES FES، 32222، FES MAROC

STE BATI AGRO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
م لك عشد هللا 2قم 39 جرسيف - 

35122 جرسيف املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
75765

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 21 فبراير 2223 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 39 »تجزئة م لك عشد هللا 2قم  من 
جرسيف - 35122 جرسيف املغرب« 
الجميل  الهواء  تجزئة   31 »2قم  إلى 
بنسودة ف 2   21 الط بق الرابع 2قم 

- 32222 ف 2  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6533.

179I

FIDARCO

 STE IMMOBILIERE PERLA
-  الشركة العقارية بيرال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDARCO

 N°357 Rue Mostapha El Maani

، 32222، Casablanca MAROC

 STE IMMOBILIERE PERLA

-  الشركة العق 2ية بيرال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي 323  

طريق الجديدة شقة 551 - - 

الدا2الشيض ء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

2قم السجل التج 2ي 9166

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2223 ين ير   26 في  املؤ2خ 

 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 

الشركة    -  IMMOBILIERE PERLA

  - PERLA - SARL« العق 2ية بيرال« إلى

بيرال شركة ذات مسؤولية محددة« .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861500.

180I

MY FID SARL

ILWALY
تأسيس شركة

MY FID SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 92222، TANGER

MAROC

ILWALY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

القد2 ل انكوب  تجزئة 2 الط بق 

األول 2قم 5 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135375

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ILWALY

النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املحلي والدولي للشض ئع.

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   2 تجزئة  انكوب   ل  القد2 

األول 2قم 5 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) الوالي حسن بصفته)ا)  

محمد  ش 2ع  ب:  عنوانه  والك ئن 

 32222 ترجيست   05 الخ مس 2قم 

الحسيمة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الوالي حسن

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 فبراير   24 بت 2يخ 

.135375

181I

CABINET FC EXPERT

LE GROSSISTE
تأسيس شركة

CABINET FC EXPERT

مكتب 2قم 5 عم 2ة شب اليل ش 2ع 

عمر ابن الخط ب ، 23222، بني 

مالل املغرب

LE GROSSISTE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مكتب 2قم 

05 عم 2ة شيب الليل ش 2ع عمر ابن 

خط ب 23222 بني مالل -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13759

 26 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 GROSSISTE

مواد  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

غذائية 

مكتب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 05 عم 2ة شيب الليل ش 2ع عمر 

ابن خط ب 23222 بني مالل -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

-  مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 

حسي9   ايت  الي 2  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

الفضل العم 2ة 3 الشقة 01 40000 

مراكش  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مينة الخي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.13759

182I

FOUZMEDIA

 STE GROUPE BENKIRANE

D›INVESTISSEMENT SARL

إعال9 متعدد القرا2ات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

 STE GROUPE BENKIRANE

 D›INVESTISSEMENT SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: زاوية 

ش 2ع الجيش امللكي وزنقة سشو 

إق مة الجوهرة III عم 2ة ب - - 

القنيطرة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.42891

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 24 فبراير 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

الحصص  جميع  تفويت  م يلي: 

اململوكة من طرف السيد عشدالعزيز 

أي  ب 2ي  لطيفة  والسيدة  بنكيرا9 

 100 حصة اجتم عية بقيمة   1000

د2هم للواحدة لف ئدة السيدة زينب 

بنكيرا9،  لشنى  والسيدة  بنكيرا9،  

والسيدة  بنكيرا9،  غيثة  والسيدة 

نرجس  والسيدة  بنكيرا9،  حن 9 

حصة   80 بينهم كل واحدة  بنكيرا9 

اجتم عية للواحدة 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

على  موزع  الشركة  2أسم ل  أصشح 

السيدة زينب بنكيرا9  الشكل الت لي: 

بنكيرا9  لشنى  السيدة  حصة،   280

بنكيرا9  غيتة  السيدة  حصة،   180

السيدة حن 9 بنكيرا9  حصة،   180

180 حصة، السيدة نرجس بنكيرا9 

180 حصة املجموع هو 1000 حصة 

اجتم عية،

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

اململوكة  الحصص  جميع  تفويت 

من طرف السيد عشدالعزيز بنكيرا9 

 1000 أي  ب 2ي  لطيفة  والسيدة 

د2هم   100 بقيمة  اجتم عية  حصة 

زينب  السيدة  لف ئدة  للواحدة 

بنكيرا9،  لشنى  والسيدة  بنكيرا9،  

والسيدة  بنكيرا9،  غيثة  والسيدة 

نرجس  والسيدة  بنكيرا9،  حن 9 

حصة   80 بينهم كل واحدة  بنكيرا9 

اجتم عية للواحدة 

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

على  موزع  الشركة  2أسم ل  أصشح 

السيدة زينب بنكيرا9  الشكل الت لي: 

بنكيرا9  لشنى  السيدة  حصة،   280

بنكيرا9  غيتة  السيدة  حصة،   180

السيدة حن 9 بنكيرا9  حصة،   180

180 حصة، السيدة نرجس بنكيرا9 

180 حصة املجموع هو 1000 حصة 

اجتم عية،
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 94505.

183I

KAMA SERVICE

STE RIMA-VERT
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة 2قم 2 إق مة أميرة سيدي بنو2 

، 24352، سيدي بنو2 املغرب

STE RIMA-VERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املحل 

الك ئن ب الرسم العق 2ي 2قم 

15404/44 دوا2 أوالد يوسف 

العون ت سيدي بنو2 24352 سيدي 

بنو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3489

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

RIMA-VERT

محطة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الخدم ت فض ء للترفيه و التسلية

املحل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم  العق 2ي  الرسم  ب  الك ئن 

يوسف  أوالد  دوا2   44/15424

العون ت سيدي بنو2 24352 سيدي 

بنو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اكرا2  الرحيم  عشد  السيد)ة)   -

 1 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أ2بع ء  مركز  احمد  سيدي  تجزئة 

العون ت سيدي بنو2 24352 سيدي 

بنو2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد الرحيم اكرا2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.3489

184I

LA VIE FISCALE

METAVERSE LOGEMENT
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 62222، OUJDA MAROC

METAVERSE LOGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40657

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  -تسمية 

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

METAVERSE LOGEMENT

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الع مري  عمر  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 132 2قم  املخت 2ي  الرحم 9  عشد 

60000 وجدة املغرب

الع مري  2ضوا9  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 132 2قم  املخت 2ي  الرحم 9  عشد 

60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عمر الع مري 

- السيد)ة) 2ضوا9 الع مري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.40657

185I

EURODEFI

ILY EMBALLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 22362، CASABLANCA

MAROC
ILY EMBALLAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع عشد 
املومن الط بق ٢ 2قم ١٥ - 22362 

الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.32481

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 31 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
2قم   ٢ الط بق  املومن  عشد  »ش 2ع 
املغرب«  الدا2 الشيض ء   22362  -  ١٥
إلى »تجزئة 2قم ٣٣منطقة صن عية - 

22362 الدا2 الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 432.
186I

AA CONSULTING S.A.R.L

PHARMIS
إعال9 متعدد القرا2ات

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  ش 2ع  ب 2يس الط بق الث ني 
2قم 22 ، 20000، الدا2 الشيض ء 

املغرب
PHARMIS »شركة  املس همة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 134، ممر 
ميموزا عي9 السشع - 20590 الدا2 

الشيض ء املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.444571

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
2022 تم اتخ ذ  املؤ2خ في 32 دجنبر 

القرا2ات الت لية: 
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على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

التحقيق  على  املص دقة  م يلي: 

االجتم عي  الراسم ل  لرفع  النه ئي 

االستثن ئي  الع م  ب لجمع  املقر2 

 2022 ديسمبر   01 بت 2يخ  املنعقد 

د2هم لرفعه   12.222.222,22 بمشلغ 

الى  د2هم   82.222.222,22 من 

92.222.222,22 د2هم، املحر2ة كلي  

و املكتتشة عن طريق تقديم حصص 

املس هم   طرف  من  مقدمة  عينية 

 »LABORATORES AFRIC-PHAR«

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

7 و8 من  للشند  التغييرالنه ئي   م يلي: 

الق نو9  تحيي9  و  األس �ضي   النظ م 

االس �ضي

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

الحصص

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

2أ2 امل ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859617.

187I

CMA GESTION

كومباني فينونسيار دو مندوبي
إعال9 متعدد القرا2ات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 42222،

MARRAKECH MAROC

كومش ني فينونسي 2 دو مندوبي 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 592 

ط بق 1 مسيرة 3 ب - 40000 

مراكش املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.96585

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2022 ين ير   17 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

اجتم عية  حصة   50 تفويت  م يلي: 

السيد  من  حصة   100 أصل  من 

لف ئدة  نو2د  ش 2ل  2يموند  ديدي 

السيد كريستوف برن 2د ش 2ل مو2و

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

استق لة السيد ديدي 2يموند  م يلي: 

للشركة  مسير  بصفته  نو2د  ش 2ل 

برن 2د  كريستوف  السيد  تعيي9  و 

ش 2ل مو2و الح مل لجواز السفر 2قم 

بصفته املسير الوحيد   17EE85532

للشركة ملدة غير محددة

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

الق نوني  الشكل  تحويل  م يلي: 

للشركة الى الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  بند 

م يلي: الشكل الق نوني للشركة اصشح 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :07 2قم  بند 

م يلي: مجموع الحصص )100 حصة 

السيد  لف ئدة  أصشح  اجتم عية) 

كريستوف برن 2د ش 2ل مو2و الح مل 

17EE85532 لجواز السفر 2قم

على  ينص  الذي   :09 2قم  بند 

م يلي: تعيي9 السيد كريستوف برن 2د 

ش 2ل مو2و الح مل لجواز السفر 2قم 

17EE85532 كمسير وحيد للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 2932.

188I

MULTIGEST CONSULTING

SA STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MULTIGEST CONSULTING

88 زنقة الحشوب وادي زم ، 25352، 

وادي زم املغرب

SA STRUCTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 الزنقة 

01 املصلى القديمة وادي زم - 

25352 وادي زم املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.1263

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

20 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ    SA STRUCTURE املحدودة 

وعنوا9  د2هم   90.000 2أسم له  

 01 الزنقة   13 اإلجتم عي  مقره  

 25352  - القديمة وادي زم  املصلى 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  زم  وادي 

النش ط - عدم اجراء اي عملية منذ 

الت سيس سنة 2019.

و حدد مقر التصفية ب 13 الزنقة 

01 املصلى القديمة وادي زم - 25352 

وادي زم املغرب. 

و عي9:

و  سربوتي  جواد    السيد)ة) 

وادي زم   25352 وادي زم  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بت 2يخ 24 فبراير 

2223 تحت 2قم 17/2223.

189I

FOUZMEDIA

 STE INGENIERIE  CONSEIL
ET ADMINISTRATION

إعال9 متعدد القرا2ات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

 STE INGENIERIE  CONSEIL ET

ADMINISTRATION  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: محل 

6 املجموعة 22 تجزئة التيسير  - - 

القنيطرة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 07 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  اإلجتم عي  املقر  تغيير 

محل 6 املجموعة 22 تجزئة التيسير 

جميل  زنقتي  زاوية  إلى  القنيطرة 

زه وي و ش لة إق مة الكوتر املحل 2 

على  ينص  الذي   :2 2قم  قرا2 

2قم  الش تنت   على  التشطيب  م يلي: 

2قم  الش تنت   وتفعيل   23221299

22116329

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  اإلجتم عي  املقر  تغيير 

محل 6 املجموعة 22 تجزئة التيسير 

جميل  زنقتي  زاوية  إلى  القنيطرة 

زه وي و ش لة إق مة الكوتر املحل 2 

على  ينص  الذي   :2 2قم  بند 

2قم  الش تنت   على  التشطيب  م يلي: 

2قم  الش تنت   وتفعيل   23221299

22116329

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94560.

190I
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FELEXIA CONSEILS

SUNRIS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
FELEXIA CONSEILS

 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT
 4 MABROUKA . ، 42222،

Marrakech MAROC
SUNRIS IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 2قم 
2 اق مة ك ميلي  تجزئة الغول كيليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 04 نونبر 2022 تقر2 تعيي9 

- السيد)ة)  مج هد نو2الدين 
 SUNRIS IMMOBILIER و- 
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مقره   والك ئن  الوحيد«   الشريك 
اق مة   2 2قم  شقة  ب:  اإلجتم عي 

ك ميلي  تجزئة الغول كيليز مراكش
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 126127
 SUNRIS كمسيرين جدد لشركة 

.IMMOBILIER
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   08 بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية 

2022 تحت 2قم 11888.
191I

FIDUCIAIRE 2226

FAROULEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE 2226
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 22282، Casablanca Maroc
FAROULEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
سفي 9 عم 2ة 2قم A14 شقة 2قم 
3 سيدي معروف - - الدا2 الشيض ء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.271931

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 13 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 A14 2قم  عم 2ة  سفي 9  »اق مة 
شقة 2قم 3 سيدي معروف - - الدا2 
صف ء  »اق مة  إلى  املغرب«  الشيض ء 
عم 2ة   12 2قم  السكنية  املجموعة 
محل  السفلي  الط بق   131 2قم 
الدا2   -  - بوسكو2ة   4 2قم  تج 2ي 

الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861406.
192I

LE PREMIER CONSEIL

ALHAMBRA GATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
ALHAMBRA GATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املتجر 2قم 
2014 تجزئة معطى هللا - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.112433

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 12 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
2014 تجزئة معطى هللا  »املتجر 2قم 

- 40000 مراكش املغرب« إلى »املتجر 

املتواجد في الط بق اال2�ضي 2قم م 11 

ازلي   1-24 بلوك حرف د اق مة ابير 

الجنوبي - 40000 مراكش  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145528.

193I

LE PREMIER CONSEIL

INCIRCLE TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

INCIRCLE TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 16 

اق مة الكتبية املركز 2 ش 2ع الحسن 

الث ني كليز - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.55583

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 أكتوبر   04 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) جم ل عشد هللا 

من  اجتم عية  حصة   500 الخي ط 

أصل 1.000 حصة لف ئدة  السيد )ة) 

لشنى لفحل بت 2يخ 04 أكتوبر 2022.

تفويت السيد )ة) جم ل عشد هللا 

من  اجتم عية  حصة   500 الخي ط 

)ة)  السيد  500 حصة لف ئدة   أصل 

ام ل  لفحل بت 2يخ 04 أكتوبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   01 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145523.

194I

LE PREMIER CONSEIL

INCIRCLE TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

INCIRCLE TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 16 

اق مة الكتبية املركز 2 ش 2ع الحسن 

الث ني كليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.55583

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 04 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»2قم 16 اق مة الكتبية املركز 2 ش 2ع 

الحسن الث ني كليز - 40000 مراكش 

 11 البرتق ل  »حدائق  إلى  املغرب« 

زنقة ابو بكر الصديق و زنقة االدا2سة 

 - مق طعة كليز   3 الط بق االول 2قم 

40000 مراكش  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145523.

195I

LE PREMIER CONSEIL

KA & LI CARS

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

KA & LI CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املكتب 
2قم 1 الط بق االول العنبر 2 حي 

املسيرة 2 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133657

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 05 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 KA & : بمختصر تسميته اإلقتض ء، 

LI CARS

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

املكتب  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

حي   2 العنبر  االول  الط بق   1 2قم 

املسيرة 2 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الشعب  خديجة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املسيرة 

2 حرف ب 2قم 713 40000 مراكش 

املغرب

سلي 9  اليزيد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املسيرة 

2 حرف ب 2قم 713 40000 مراكش 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) خديجة الشعب 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.133657

196I

LE PREMIER CONSEIL

GOLD BELIM
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

GOLD BELIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املكتب 

2قم 14  حرف ب  اق مة فجوة ش 2ع 

الحسن الث ني  طريق الصويرة كليز  

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133911

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 GOLD : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

BELIM

*منعش  غرض الشركة بإيج ز:   -

عق 2ي

ممتلك ت  )تأجير  عق 2ات  *مدير 

مؤثثة أو غير مفروشة)

او  املختلفة  االعم ل  في  *مق ول 

الشن ء

املكتب  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

2قم 14  حرف ب  اق مة فجوة ش 2ع 

طريق الصويرة كليز   الحسن الث ني  

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوسعيدة  محمد  السيد)ة)   -

 20 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 40000 النهصة   حي  الك بو9  زنقة 

مراكش املغرب

االد2ي�ضي  ن جي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: فرنس  

. . فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ن جي االد2ي�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.133911

197I

CAFIGEC

GINKO BEAUTY

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 22122، casa

maroc

GINKO BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

أطلس الط بق الرابع عم 2ة 45 2قم 

16 مع 2يف 22372 الدا2 الشيض ء  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22861133

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   31

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GINKO BEAUTY

ت جر   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مواد ومستلزم ت التجميل.

+ ت جر

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم   45 أطلس الط بق الرابع عم 2ة 

16 مع 2يف 22372 الدا2 الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

دميتريف   إلين   السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 2وسي  

22372 2وسي  2وسي 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) إلين  دميتريف  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.22861133

198I
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE GUIGOULIGHT SARL

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

ش 2ع موالي احفيظ ميسو2 ، 

33252، ميسو2 املغرب

 STE GUIGOULIGHT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 ايت 

فريكو كيكو بومل 9 33222 بومل 9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2357

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

GUIGOULIGHT SARL

الشن ء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

واألشغ ل املختلفة

تف وض

التركيب الكهرب ئي

- عنوا9 املقر االجتم عي: دوا2 ايت 

فريكو كيكو بومل 9 33222 بومل 9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) عمر أبط ش بصفته)ا)  

دوا2 ايت فريكو  والك ئن عنوانه ب: 

كيكو بومل 9 33222 بومل 9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عمر أبط ش 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.2357

199I

ائتم نية الشم ل للمح سشة ش.م.م

A.J.B TRANS أ.ج.ب طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائتم نية الشم ل للمح سشة ش.م.م
السواني 3 زنقة 129 ج 2قم 17 ، 

90100، طنجة املغرب
أ.ج.ب طرانس A.J.B TRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع ف 2 
عم 2ة الوحدة الط بق 2قم 18 - - 

طنجة املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.56241

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2014 غشت   16 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مشلغ     A.J.B TRANS أ.ج.ب طرانس
وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي ش 2ع ف 2 عم 2ة 

طنجة   -  -  18 2قم  الط بق  الوحدة 

املغرب نتيجة ل : أزمة في القط ع.

ش 2ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 18 ف 2 عم 2ة الوحدة الط بق 2قم 

- - طنجة املغرب. 

و عي9:

و  الجش 2ي  أحمد   السيد)ة) 

ش ف 2 عم 2ة املودة ط  عنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   90000  18 2قم   4

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2015 تحت 2قم 158520.

200I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

 PHARMACIE WARDAT

LYASSMINE

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 N° 21 RUE DAHR SOUK

BETTANA SALE ، 11242، سال 

املغرب

 PHARMACIE WARDAT

LYASSMINE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 

2 مجمع ب محل 2قم 14 مشرع 

القد2 2 ش 2ع ط 2ق ابن زي د 

الفوا2ات  - تم 2ة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

138553

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   23

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 PHARMACIE WARDAT

 LYASSMINE

- غرض الشركة بإيج ز: صيدلية

- عنوا9 املقر االجتم عي: عم 2ة 2 

مجمع ب محل 2قم 14 مشرع القد2 

 - ش 2ع ط 2ق ابن زي د الفوا2ات    2

تم 2ة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أمي9  الش وي محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الرب ط 

10000 الرب ط املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الش وي محمد أمي9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.138553

201I

AM CONSULTING

ETERNAL TEXTILE
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 22232،

CASABLANCA MAROC
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ETERNAL TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ,زنقة 

مر2 السلط 9، الشقة 3، الط بق 

األول 20490 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574377

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ETERNAL TEXTILE

- غرض الشركة بإيج ز: صن عة و 

بيع النسيج

- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 ,زنقة 

الط بق   ،3 الشقة  السلط 9،  مر2 

األول 20490 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ف ئق حسن  بصفته)ا)  

سالم  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 

 20470 عي9 الشق   8 2قم   15 زنقة 

الدا2الشيض ء املغرب

سعيد  العم 2ي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصر 

717 ق ج   نونبر 2قم   6 الشحر2 ش 2ع 

00000 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) العم 2ي سعيد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574377

202I

AM CONSULTING

BAB LAMAALAM
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 22232،

CASABLANCA MAROC

BAB LAMAALAM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ,زنقة 

مر2 السلط 9، الشقة 3، الط بق 

األول 20490 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574379

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة   2022 نونبر   24

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 BAB تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 LAMAALAM

النج 2ة،  - غرض الشركة بإيج ز: 

املط بخ املجهزة ، األبواب  

- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 ,زنقة 

الط بق   ،3 الشقة  السلط 9،  مر2 

األول 20490 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  لحرش  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصشة 

  13 شقة   10 10عم 2ة  األمي9 م 2 

20190 الدا2الشيض ء  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لحرش محمد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574379

223I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة واالستشـ 2ات 

القـ نـونيـة

 STATION TARFAYA DE
 RAVITAILLEMENT DES

BATEAUX
إعال9 متعدد القرا2ات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة 

واالستشـ 2ات القـ نـونيـة

220 شـ 2ع مكـة عمـ 2ة صـومأصيـل 

الطـ بق األول ص,ب 538 العيـو9 ، 

70000، العيـو9 املغـرب

 STATION TARFAYA DE

 RAVITAILLEMENT DES

BATEAUX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2قـم 22 

شـ 2ع أبـوبكـر الصـديـق حـي املسيـرة 
ص.ب: 398 العيـو9 - - العيـو9 

املغـرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: -.

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 21 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

حصص  مجمـوع  •تفـويت  م يلي: 

لفـ ئـدة  منينـو  مـ نـة  )100حصـة) 

محمـد الحسـن منينـو 

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

السيـد  تعييـن  علـى  •االبقـ ء  م يلي: 

محمـد الحسن منينـو كمسيـر وحيـد 

للشـركـة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

الرأسم ل::  الشنـد7  2قم  بند 

الذي ينص على م يلي: حدد في مشلغ 

إلى  مقسمة  222.222،22د2هم 

د2هـم   100 فئة  من  حصة   2.000

الحسـن  محمـد  كـ لتـ لـي:   مـوزعـة 

منينـو: 1900 حصـة - حمـدي منينـو: 

100 حصـة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

06 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4232.

204I

MAJESTIC PROJETS

TATMIR FRIGO
تأسيس شركة

MAJESTIC PROJETS

 N°2 RUE 17 PLACE BIR

 ANZARANE EL HAJEB ، 51222،

EL HAJEB MAROC

TATMIR FRIGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي االم 9 

ش 2ع 8 2قم 32 مكر2 50000 

مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58449
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مقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ب ملميزات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

TATMIR FRIGO

- غرض الشركة بإيج ز: : استغالل 

مستودع ت ووحدات التبريد

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
االم 9 ش 2ع 8 2قم 32 مكر2 50000 

مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
بودالل   2شيد  السيد)ة)   -

والك ئن  األول  الشريك  بصفته)ا) 

جديد  مومن  سيدي  ب:  عنوانه 
مجموعة 7 زنقة 24 2قم 65 20402 

الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

»شركة    TATMIR HOLDING  -

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

والك ئن  مسيرة  بصفته   الوحيد« 

26 ش 2ع مر2  مقره  اإلجتم عي ب: 

 3 الشقة  االول  الط بق  السلط 9 

20006 الدا2 الشيض ء  الدا2 الشيض ء 

عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 

الدائم:  املمثل   533321 االقتض ء: 

نزهة لغليمي 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) نزهة لغليمي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.58449
205I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 WORLD YOUNG
 AMBASSADORS OF

 SPECIFIC BEAUTY » WYASB
»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
185ش 2ع عشد املومن وليلي ب 2ك 
الط بق3 2قم 11 ، 22362، الدا2 

الشيض ء املغرب
 WORLD YOUNG

 AMBASSADORS OF SPECIFIC
BEAUTY » WYASB « شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 
التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية محج 
اللة ي قوت و زنقة العرع 2،اق مة 
غ ليس ،عم 2ة 9 ،الط بق 4 شقة 
17 - 20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.428625
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 31 دجنبر 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 WORLD YOUNG املحدودة 
 AMBASSADORS OF SPECIFIC
BEAUTY » WYASB «  مشلغ 2أسم له  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اإلجتم عي زاوية محج اللة ي قوت و 
،عم 2ة  غ ليس  العرع 2،اق مة  زنقة 
9 ،الط بق 4 شقة 17 - 20000 الدا2 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  الشيض ء 

نش ط الشركة منذ ت 2يخ تأسيسه .
و حدد مقر التصفية ب زاوية محج 
العرع 2،اق مة  زنقة  و  ي قوت  اللة 
غ ليس ،عم 2ة 9 ،الط بق 4 شقة 17 

- 20000 الدا2الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  املجيد  ي سمي9   السيد)ة) 
 ،114 2قم  النسيم  حي  عنوانه)ا) 
 20000 النسيم  تجزئة   ،02 شقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدا2الشيض ء 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

-- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860145.
206I

BAGIC

MERCATIK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

BAGIC
BD LA RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA APPT.1 ALIA
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC

MERCATIK SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  479ش 2ع 

وادي الذهب حي السع دة - - 
املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.10001
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم    2021 أكتوبر   12 في  املؤ2خ 
الح لي  االجتم عي  املقر  تحويل  
للشركة من » 479ش 2ع وادي الذهب 
حي السع دة - - املحمدية املغرب« إلى 
»اق مة جن 9 الزيتو9 شقة 37 عم 2ة 
 28815  - يخلف  بني   3 الط بق   2

املحمدية  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

أكتوبر 2021 تحت 2قم 2246.

207I

FAEC SARL

CHAMA INOX

إعال9 متعدد القرا2ات

FAEC SARL

2قم 12 ش 2ع الحسن الت ني م.ح ، 

32222، ف 2 املغرب

CHAMA INOX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 154 

تجزئة النم ء الحي الصن عي - - ف 2 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.24709

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 دجنبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

م يلي: تفويت حصص السيد يوسف 

سالوي )111000) لف ئدة : زوجته و 

أبن ئه.

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

السيد يوسف سالوي من  استق لة 

مهمة تسيير الشركة

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

كريمي  بنشقرو9  السيدة  تعيي9 

الح جة سمية و السيد سالوي أحمد 

كمسيرين للشركة.

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

ذات  لشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية املحدودة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 13-7-6 و 16: الذي ينص 

على م يلي: تف صيل الشنود مد2جة في 

الق نو9 األس �ضي املحي9
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   09 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 5660.

208I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة واالستشـ 2ات 

القـ نـونيـة

COSU PACK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة 

واالستشـ 2ات القـ نـونيـة

220 شـ 2ع مكـة عمـ 2ة صـومأصيـل 

الطـ بق األول ص,ب 538 العيـو9 ، 

70000، العيـو9 املغـرب

COSU PACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي ش 2ع 

الحـزام الحـي الصنـ عي 2قـم 32 مكـر2  

العيـو9 - 70000 العيـو9 املغـرب.

توسيع نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي -.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   13 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

تج 2ي  ،تشغيل  ،حي زة  •إنش ء 

أصـل  أي  وتأجير  تشغيل  وإدا2ة 

تجـ 2ي متعلـق ب لفندق ب إلض فة إلى 

املفروشة.  والغرف  الشقق  إيج 2ات 

والشقق  الفندقية  املنشآت  تشغيل 

التقليدية  واملط عم   ، السكنية 

والتنظيم   ، ،واالستقش الت  والحديثة 

والترفيه ؛

محط ت  وتشغيل  وإدا2ة  •إنش ء 

الخدمـ ت املختلفة؛ 

ونقل  وتسويق  وتوزيع  •تخزين 
جميع أنواع الوقود والغ ز ؛

•نقل وتوزيع غ ز الشترول املس ل 
والشيوت 9 والبروب 9. إلخ………….

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
06 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4229.
209I

N2M CONSEIL-SARL

UNITRAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
UNITRAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : مركز 

ازالف بني توزين  - 62253 الد2يوش 
املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.18599
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2223 ين ير   26 في  املؤ2خ 
ذات  شركة   UNITRAMED حل 
2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
 - اإلجتم عي مركز ازالف بني توزين  
نتيجة  املغرب  الد2يوش   62253

النته ء الغرض من الشركة.
و عي9:

االسروتي  محمد   السيد)ة) 
ميض 2  اطهريوا  حي  عنوانه)ا)  و 
كمصفي  املغرب  الد2يوش   62253

)ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 26 ين ير 2223 وفي مركز ازالف 
بني توزين  - 62253 الد2يوش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 23 م 22 

2223 تحت 2قم 5463.
210I

N2M CONSEIL-SARL

STE TRANSPORT ESSAJRI

شركة التض من

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC

STE TRANSPORT ESSAJRI شركة 

التض من

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ش 2ع 

املسيرة الخضراء بني انص 2  - 

62000 الن ضو2 املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.15479

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2223 ين ير   20 املؤ2خ في 

STE TRANSPORT ESSAJRI شركة 

 100.000 2أسم له   مشلغ  التض من 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

املسيرة الخضراء بني انص 2  - 62000 

الن ضو2 املغرب نتيجة النته ء الغرض 

من الشركة .

و عي9:

و  السجري   ليلة   السيد)ة) 

بني  القديمة  الديوانة  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  الن ضو2   62000 انص 2  

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش 2ع  وفي   2223 ين ير   20 بت 2يخ 

املسيرة الخضراء بني انص 2 - 62000 

الن ضو2 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 01 م 22 

2223 تحت 2قم 5444.

211I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MARCHICA

DECOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC

 SOCIETE MARCHICA DECOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : زنقة 

80 حي الكندي  - 62000 الن ضو2 

املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.12321

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

2022 تقر2 حل  26 دجنبر  املؤ2خ في 

 SOCIETE MARCHICA DECOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

2أسم له   مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوا9  د2هم   400.000

 - الكندي   حي   80 زنقة  اإلجتم عي 

نتيجة  املغرب  الن ضو2   62000

النته ء الغرض من الشركة.

و عي9:

و  فو2كة  محمد   السيد)ة) 

 1 2قم   5 عنوانه)ا) حي الكندي زنقة 

62000 الن ضو2 املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة  وفي   2022 دجنبر   26 بت 2يخ 

الن ضو2   62000  - الكندي  حي   80

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 02 م 22 

2223 تحت 2قم 5453.

212I
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EURO ACCOUNTING HOUSE

 OUKKAS FORAGE

TECHNOLOGIES

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

عم 2ة 2قم 75. ش 2ع محمد الخ مس 

- الشقة 2قم 15 - الط بق الث لث ، 

24040، الجديدة اململكة املغربية

 OUKKAS FORAGE

TECHNOLOGIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مرآب 

بدوا2 الحم منة جم عة سيدي 

امحمد أخديم أوالد بوعزيز الجنوبية  

- الجديدة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22333

 06 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 OUKKAS FORAGE تسميته : 

TECHNOLOGIES

هدم   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وإعداد املواقع

الشيئة  وأعم ل  د2اس ت   -

وتكنولوجي  املي ه

1. الز2اعة:

- حفر اآلب 2 بمحرك ميك نيكي ؛

بيع   ، )د2اسة  الري  أنظمة   -

وتركيب) ؛

- استيراد وتصدير معدات الحفر 

والري.

2. مي ه الشرب:

- د2اسة وتركيب وصي نة ششك ت 

مي ه الشرب.

- بيع معدات ششك ت مي ه الشرب.

مي ه  معدات  وتصدير  استيراد   -

الشرب.

- د2اسة وتركيب وتشغيل محط ت 

مع لجة وتنقية مي ه الشرب ؛

-التحكم في جودة مي ه الشرب ؛

- إنت ج مي ه الشرب وتعشئته  ؛

- استغالل موا2د مي ه الشرب.

مي ه  أنظمة  وتركيب  د2اسة   -

الشرب املض دة للتلوث.

وتشغيل  وتحقيق  د2اسة   -

محط ت تحلية مي ه الشحر.

وتنقية  مع لجة  على  التد2يب   -

مي ه الشرب.

- بيع املنتج ت الضرو2ية ملع لجة 

املي ه.

مرآب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

سيدي  جم عة  الحم منة  بدوا2 

امحمد أخديم أوالد بوعزيز الجنوبية  

- الجديدة  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

وك 2  املجيد  عشد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

امحمد  سيدي  جم عة  الحم منة 

اململكة  الجديدة    24000 أخديم  

املغربية

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد املجيد وك 2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

.22333

213I

AL HISBA FISC

KAT DISTRIBUTION 

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4  RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 22622،

CASABLANCA MAROC

 KAT DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 01 ش 2ع 

الغوط  اق مة الي سمي9 الرقم 

ب110 سيدي مومن 20402 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574493

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 32 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 KAT بمختصر تسميته :   اإلقتض ء، 

DISTRIBUTION

- غرض الشركة بإيج ز:  - طش عة 

 - اإلعالنية  املواد  وتسويق  وتصنيع 

شراء وبيع جميع اللوازم املكتبية .

- التج 2ة ،االستيراد والتصدير.

واألجهزة  الحواسيب  تسويق   -

اإللكترونية وأجهزة االتص الت.

صن عة  و  وتصميم  د2اسة   -

الصحفية  واإلعالن ت  املنشو2ات 

وامللصق ت

والرسوم التوضيحية والخرائط.

أشك له  بك فة  والنشر  -اإلعال9 

على الصعيدين الوطني والدولي.

التج 2ية،  العملي ت  كل  عموم  

املنقولة  غير  او  املنقولة  امل لية 

مش شرة  غير  أو  مش شرة  املرتشطة 

ب لهدف املذكو2 أعاله و التي تس هم 

في تنمية الشركة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 01 ش 2ع 

الغوط  اق مة الي سمي9 الرقم ب110 

سيدي مومن 20402 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الرحيم   عشد  ق طف  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

سيدي   53 2قم  الرومي  صهيب 

الشيض ء   الدا2   20600 البرنو�ضي 

املغرب

محسن  ص ليح  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

جم ل ش 2ع الفوا2ات 2قم 46 20600 

الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  ص ليح محسن 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574493

214I
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AM CONSULTING

.GEMARNEK BTP S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 22232،

CASABLANCA MAROC
GEMARNEK BTP S.A.R.L. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  26 ,زنقة 
مر2 السلط 9، الشقة 3،الط بق 

األول  - 20490 الدا2 الشيض ء 
املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.491561

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   14 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

)ة) هش م خمالش  تفويت السيد 

500 حصة اجتم عية من أصل 500 

عشداملولى  )ة)  السيد  حصة لف ئدة  

شبهي بت 2يخ 14 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861509.

215I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 AGILIS اجيلس ادفيزوري
ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظ م األس �ضي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 ش 2ع ز2قطوني اق مة 

الز2قطوني الط بق الس د2 ، 
20100، الدا2 الشيض ء املغرب
 AGILIS اجيلس ادفيزو2ي

ADVISORY »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 131 ش 2ع 
انف  إق مة أزو2 مكتب 11 ب  - - 

الدا2 الشيض ء املغرب.

»مالءمة النظ م األس �ضي للشركة«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.9154

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 28 نونبر 2022

األس �ضي  النظ م  مالءمة  تقر2 

للشركة مع مقتضي ت الق نو9: .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861468.

216I

Zone Fluide

ZONE FLUIDE SARL AU
تأسيس شركة

Zone Fluide

العرف 9 1 مجموعة 15 الط بق 

السفلي 2قم 3 ، 90000، طنجة 

املغرب

ZONE FLUIDE SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2 ش 2ع 

خ لد ابن الوليد ، الط بق 3 2قم 8 

،طنجة 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

 135277

في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

16 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ZONE : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

FLUIDE SARL AU

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

والتدفئة  الهواء  مكيف ت  تركيب 

،السش كة الصحية والط قة  املركزية 

الحرا2ية والط قة الشمسية، وأعم ل 

التطوير، والترتيب والتركيب

2 ش 2ع  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

 8 2قم   3 الط بق   ، خ لد ابن الوليد 

،طنجة 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الزغ 2ي  سليم   السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الط بق   15 مجموعة   1 العرف 9 

السفلي 2قم 3 90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سليم  الزغ 2ي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

. 135277

217I

KHOUYI BADIA

AGRI HOUSSAME  SARL
إعال9 متعدد القرا2ات

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

AGRI HOUSSAME  SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: تشوت 

بويس ندال مركز زايدة  - -  ميدلت 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.2669

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2223 ين ير   04 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1- 2قم  قرا2 

ملك  في  سهم   500 بيع  م يلي: -1 

عال  للسيدة   حس م  خرو  السيد 

ن دية  ثمن كل سهم 100 د2هم  -2 

التسيير , السيد خرو حس م و السيدة  

الق نو9  تعديل  عال ن دية   -3 

األس �ضي لشركة  

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 0: الذي ينص على م يلي: 

ملك  في  سهم   500 بيع   1-

عال  للسيدة   حس م  خرو  السيد 

ن دية  ثمن كل سهم 100 د2هم  -2 

التسيير , السيد خرو حس م و السيدة  

الق نو9  تعديل  عال ن دية   -3 

األس �ضي لشركة  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 42.

218I

KHOUYI BADIA

BENDOUZ ELEC  SARL
إعال9 متعدد القرا2ات

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

BENDOUZ ELEC  SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: ش 2ع 

الشريف اإلد2ي�ضي 2قم 235 تجزئة 

الري ض 2   - - ميدلت املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.2253

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2223 ين ير   26 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 
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على  ينص  الذي   :1- 2قم  قرا2 

ملك  في  سهم   500 بيع  م يلي: -1 

السيدة  از2و2 سع د  للسيد بن دوز 

الحسي9 ثمن كل سهم 100 د2هم  -2 

التسيير , السيد بن دوز الحسي9  -3 

تعديل الق نو9 األس �ضي لشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 0: الذي ينص على م يلي: 

السيدة   ملك  في  سهم   500 بيع 

از2و2 سع د  للسيد بن دوز الحسي9 

ثمن كل سهم 100 د2هم  -2 

التسيير , السيد بن دوز الحسي9  -3 

تعديل الق نو9 األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 2يخ 

2022 تحت 2قم 41.

219I

KHOUYI BADIA

MARDIPMINIRO  SARL- AU

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

 MARDIPMINIRO  SARL- AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بش 2ع 

املسيرة الخضراء بومية  54352 

ميدلت   -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3393

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   09

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MARDIPMINIRO  SARL- AU

 /1 بإيج ز:  الشركة  غرض   -

استغالل املع د9

استيراد  وسيط  أو  ت جر   /2  

وتصدير

 3/ األشغ ل املختلفة

بش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 54352 بومية   الخضراء  املسيرة 

ميدلت   -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مروا9   او2ير  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: بش 2ع 

 54352 بومية   الخضراء  املسيرة 

ميدلت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) او2ير مروا9  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.3393

220I

KHOUYI BADIA

 KOUSSAMI TRAVAUX
SARL- AU
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

 KOUSSAMI TRAVAUX SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 17 
زنقة الجوال9 ايت منصو2  54352 

ميدلت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3389

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   27

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

KOUSSAMI TRAVAUX SARL- AU

- غرض الشركة بإيج ز: األشغ ل 

املختلفــة   

 17 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

 54352 زنقة الجوال9 ايت منصو2  

ميدلت -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد   بوسله م  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
منصو2   ايت  الجوال9  زنقة   17 2قم 

54352 ميدلت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بوسله م محمد  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.3389

221I

ELITE CONSEILS

STE YUFAYYUR SARL AU
تأسيس شركة

ELITE CONSEILS

 N°634 BUREAU N°4 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC

STE YUFAYYUR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زينيث 

بيزنيس سنتر ش 2ع مسلم اق مة بوك 2 

الط بق الث لث شقة 2قم 14 ب ب 

دك لة مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133965

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   14

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

YUFAYYUR SARL AU

انت ج  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التجميل  مواد  جميع  تسويق  و 

الصن عية و الطشيعية والنش تية
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زينيث  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بيزنيس سنتر ش 2ع مسلم اق مة بوك 2 

ب ب   14 2قم  شقة  الث لث  الط بق 

دك لة مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مينة زاولي بصفته)ا)   السيد)ة)   -

بن  العربي  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 

1 الويدا9  بوزيد اق مة الصف ء فيال 

مراكش 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مينة زاولي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.133965

222I

KHOUYI BADIA

 STE GOODLEARNING SARL
AU

إعال9 متعدد القرا2ات

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

 STE GOODLEARNING

»شركة ذات املسؤولية     SARL AU

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: املكتب 
 04 مشنى   الس بع  الط بق   39 2قم 

 -  - الجديدة   املدينة  سشو  ش 2ع 

مكن 2  املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: -

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 28 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1- 2قم  قرا2 

م يلي:  - املوافقة على تحويل حصص 

الق د2  عشد  للسيد  حصة   (1000(

الح مل  الجنسية  املغربي  د2ع وي 

 PH843858 للشط قة الوطنية 2قم  

 RUE DU PRESSOIR  02 املقيم في 

 78692  LES ESSARTS LE ROI

France لص لح السيد حمزة هطومة  

للشط قة  الح مل  الجنسية.  املغربي 

في  املقيم   DN32616 الوطنية  

بو2زوين  ايت  امو�ضى  ميمو9  ايت 

الح جب.    - توزيع جديد لرأ2 امل ل.   

-  تعيي9  السيد حمزة هطومة  املغربي 

الوطنية   للشط قة  الح مل  الجنسية. 
املقيم في ايت 9 ميمو9   DN32616

امو�ضى ايت بو2زوين الح جب كمسير 

واستق لة  جديد لفترة غير محدودة. 

منصشه  من  د2ع وي  الق د2  عشد 

ق نو9 االس �ضي  تعديل   - كمسير.   

تشع  لذلك.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :0 2قم  بند 

م يلي:  - املوافقة على تحويل حصص 

الق د2  عشد  للسيد  حصة   (1000(

الح مل  الجنسية  املغربي  د2ع وي 

 PH843858 للشط قة الوطنية 2قم  

 RUE DU PRESSOIR  02 املقيم في 

 78692  LES ESSARTS LE ROI

France لص لح السيد حمزة هطومة  

للشط قة  الح مل  الجنسية.  املغربي 

في  املقيم   DN32616 الوطنية  

بو2زوين  ايت  امو�ضى  ميمو9  ايت 

الح جب.    - توزيع جديد لرأ2 امل ل.   

-  تعيي9  السيد حمزة هطومة  املغربي 

الوطنية   للشط قة  الح مل  الجنسية. 
املقيم في ايت 9 ميمو9   DN32616

امو�ضى ايت بو2زوين الح جب كمسير 

واستق لة  جديد لفترة غير محدودة. 

منصشه  من  د2ع وي  الق د2  عشد 

ق نو9 االس �ضي  تعديل   - كمسير.   

تشع  لذلك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 995.

223I

LOUGAGHI

START UP TECHNOLOGY
تأسيس شركة

LOUGAGHI

 RES AL BADRE GH 16 IMMO

 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

22222، CASABLANCA MAROC

 START UP TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

موالي اد2يس االول اق مة تنعيم 

الط بق االول الشقة 4 حي 

املستشفي ت - الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573115

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

07 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 START : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

UP TECHNOLOGY

التج 2ة  غرض الشركة بإيج ز:   -

واالستيراد والتصدير سلع واالنظمة 

جميع  وتشغيل  تركيب  املعلوم تية 

االنظمة 

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اق مة  االول  اد2يس  موالي  ش 2ع 

حي   4 الشقة  االول  الط بق  تنعيم 

املستشفي ت - الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) حمزة جالل بصفته)ا)  

ايت  از2زو  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 

خنيفرة   10000 كروشن   سعدلي 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حمزة جالل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.573115

224I

AL HISBA FISC

VILONIYA
إعال9 متعدد القرا2ات

AL HISBA FISC

 AMAL 4  RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 22622،

CASABLANCA MAROC

VILONIYA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 148 ش 2ع 

ب حم د الط بق 5 2قم 18 بلفيدير 

- الدا2 الشيض ء - 22323 الدا2 

الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.533263
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بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير 2223   07 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير تسمية الشركة 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر االجتم عي للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

 VILONIYA تغيير تسمية الشركة من

 INTERNATIONAL BUSINESS الى 

  IBM

بند 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

ش 2ع   148 الشركة من  تحويل مقر 

 - بلفيدير   18 2قم   5 ب حم د الط بق 

الدا2 الشيض ء الى 108 زنقة 2ح ل بن 

احمد الط بق االول شقة 4 بلفيدير-

الدا2 الشيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861461.

225I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

Ste IMD CAR sarl au
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  

للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

Ste IMD CAR sarl au  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

A  أسفل العم 2ة 2قم 57 ممر 3 

ش 2ع عشد هللا إبراهيم بلوك  80000  

ايت ملول  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

28097

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 Ste تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 IMD CAR sarl au

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 57 2قم  العم 2ة  أسفل    A السالم 

ش 2ع عشد هللا إبراهيم بلوك    3 ممر 

80000  ايت ملول  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99   سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) عم د حقي بصفته)ا)  

العم 2ة  أسفل  ب:  عنوانه  والك ئن 

2قم 57 ممر 3 ش 2ع عشد هللا إبراهيم 

ايت    80000 السالم  حي   A بلوك 

ملول  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  محمد حط ب 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.28097

226I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

PAYNOW
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  
للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

PAYNOW شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 2552 
محل تج 2ي 2قم 2 ام الربيع تيليال 

تيكوين 80000  أك دير -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

54553
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PAYNOW
تحويل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
االموال السريع و استشدال العمالت 

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ام الربيع   2 محل تج 2ي 2قم   2552

تيليال تيكوين 80000  أك دير -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99  سنة.
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 
د2هم  ألف  م ئة   (122.222٫22(
حصة   (1000( ألف  على  مقسمة 
للحصة  د2هم  بم ئة  اجتم عية 
يتن سب  بم   شريك  كل  إلى  تنسب 
مع اشتراك ته وهي كم  يلي السيد: عز 
حصة اجتم عية  الدين دخير)400) 
الحي ني)322)  مصطفى  السيد  و 
حصة اجتم عية  والسيد سعد دك لي 

)322) حصة اجتم عية. 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

دخير  الدين  عز  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
ام الربيع   2 محل تج 2ي 2قم   2552
تيليال تيكوين 80000 أك دير  املغرب

الحي ني  مصطفى  السيد)ة)    -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
ام الربيع   2 محل تج 2ي 2قم   2552
تيليال تيكوين 80000 أك دير  املغرب

- السيد)ة) سعد دك لي بصفته)ا)  
محل   2552 2قم  والك ئن عنوانه ب: 
تج 2ي 2قم 2 ام الربيع تيليال تيكوين 

80000 أك دير  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) مصطفى الحي ني  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.54553
227I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

DELAGOLA
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  
للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

DELAGOLA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي امسوا9 
453 ت مري   80000 اك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
54531

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

DELAGOLA

مقهى  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

استيراد  و  تصدير  مثلج ت  مطعم 

جميع املنتج ت

- عنوا9 املقر االجتم عي: امسوا9 

453 ت مري   80000 اك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99   سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

د2هم  ألف  م ئة   (122.222٫22(

حصة   (1000( ألف  على  مقسمة 

للحصة  د2هم  بم ئة  اجتم عية 

يتن سب  بم   شريك  كل  إلى  تنسب 

السيدة  يلي  كم   وهي  اشتراك ته  مع 

حصة   (900( ايلين   سرامكوف    :

 (50( لو�ضي  سرامكوف   و  اجتم عية 

 (50( حصة اجتم عية و وان ئم مريم 

حصة اجتم عية

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ايلين    سرامكوف   السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أك دير    80000 ت مري   امسوا9 453 

املغرب

لو�ضي   سرامكوف   السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أك دير    80000 ت مري   امسوا9 453 

املغرب

- السيد)ة) وان ئم مريم  بصفته)ا)  

 453 امسوا9  ب:  عنوانه  والك ئن 

ت مري  80000 أك دير  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سرامكوف  لو�ضي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.54531

228I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

AGROFLORA FERTILIZER
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  

للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

AGROFLORA FERTILIZER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

تك ديرت نعش دو د2ا2كة   80000 

أك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

54561

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AGROFLORA FERTILIZER

ت جر  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

و  نش تية  استيراد و تصدير منتج ت 

جميع املشيدات لالستخدام الز2اعي  

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 80000 د2ا2كة    نعش دو  تك ديرت 

أك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99  سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

د2هم  ألف  م ئة   (122.222٫22(

حصة   (1000( ألف  على  مقسمة 

للحصة  د2هم  بم ئة  اجتم عية 

تنسب إلى كل شريك بم  يتن سب مع 

اشتراك ته وهي كم  يلي السيد: 2شيد 

و  اجتم عية  حصة   (750( الرميلي  

)250) حصة  جم ل هيش 2   : السيد 

اجتم عية

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الرميلي    2شيد  السيد)ة)    -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 80000 د2ا2كة    نعش دو  تك ديرت 

أك دير  املغرب

هيش 2  جم ل  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 80000 د2ا2كة    نعش دو  تك ديرت 

أك دير  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  2شيد الرميلي  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.54561

229I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

SUDIPACK
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  

للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

SUDIPACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اسفل 

املنزل املتواجد بحي سيدي ميمو9 

بلوك 5 2قم 106  80000 ايت 

ملول  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

28095

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SUDIPACK

تحويل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وطش عة أي منتج تغليف أو و2ق أو 

كرتو9 أو أكي 2 بالستيكية

اسفل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ميمو9  سيدي  بحي  املتواجد  املنزل 

بلوك 5 2قم 106  80000 ايت ملول  

-

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99   سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العربي  سعيد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اسفل 

ميمو9  سيدي  بحي  املتواجد  املنزل 

بلوك 5 2قم 106  80000 ايت ملول   

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سعيد العربي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.28095

232I

CAFIGEC

EPASSION

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 22122، casa

maroc

EPASSION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

أطلس الط بق الرابع عم 2ة 45 2قم 

16 مع 2يف 22372 الدا2 الشيض ء  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22861132

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

EPASSION

 - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التسويق  بشأ9  املشو2ة  تقديم 

واالستراتيجية الرقمية

والتج 2ة  اإللكترونية  التج 2ة   +

بشكل ع م.

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم   45 أطلس الط بق الرابع عم 2ة 
16 مع 2يف 22372 الدا2 الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -
122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

يسرى  فريش  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: أن �ضي 

6 مدخل 2 2قم 7 برنو�ضي  
22632 الدا2 الشيض ء   املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) فريش يسرى 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.22861132
231I

TC

ELFADLE EVENEMENT  
تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24222، EL JADIDA MAROC

  ELFADLE EVENEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  تجزئة 
غزال9 2قم  الث لثة عشر الشقة 
3 الط بق الث تي طريق مراكش 
الجديدة. 24000  الجديدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

20411

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :    بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ELFADLE EVENEMENT

تنظيم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الحفالت التقليدية والحديثة.

تنظيم استقش ل األحداث

غرف  الش ي والحدث

تجزئة  عنوا9 املقر االجتم عي:    -

الشقة  عشر  الث لثة  2قم   غزال9 

مراكش  طريق  الث تي  الط بق   3

الجديدة. 24000  الجديدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مصش حي  سعيد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الرقم 
املستقشل  تجزئة  الصنوبر  زنقة   07

24000 الجديدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سعيد مصش حي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.20411

232I

NE ADNANI TRAVAUX

EVOLING TRAVAUX

تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة 2قم 3 الط بق اال2�ضي اق مة 

املن 2ة 2 ش 2ع محمد 6 كليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب

EVOLING TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 

3 دوا2 الخدير القديم تسلط نت 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

131285

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

نونبر 2022 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

EVOLING TRAVAUX

- غرض الشركة بإيج ز: * مق ول 

في مختلف األعم ل والشن ء

طرق  صي نة  أو  إنش ء  مق ول   *

والصرف  املي ه  وأن بيب  االتص الت 

الصحي

* ت جر مواد الشن ء ب لجملة

محل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 3 دوا2 الخدير القديم تسلط نت 

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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غنش ز  عشدالكريم  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 40000 تسلط نت   القديم  الخدير 

مراكش املغرب

الحسيني  عشداملنعم  السيد)ة)   -

ظريف بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 

املسيرة 02 اق مة الغ لي عم 2ة 8 شقة 

12 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشدالكريم غنش ز 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 دجنبر   02 بت 2يخ 

.131285

233I

ديوا9 الخدم ت

W SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

ديوا9 الخدم ت

ش 2ع محمد الخ مس 2قم 94 سيدي 

ق سم ، 16000، سيدي ق سم 

املغرب

W SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي املحل 

الك ئن ب لعم 2ة 2قم 539 حي جوهرة  

- 16000 سيدي ق سم املغرب.

تغيير تسمية الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

29225

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2022 07 دجنبر  املؤ2خ في 

 »W SERVICE« تسمية الشركة من 

. »M.H.B OFFICIEL« إلى

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 10 بت 2يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

ين ير 2223 تحت 2قم 72.

234I

ZMH CONSULTANTS

ARTIVEST

إعال9 متعدد القرا2ات

ZMH CONSULTANTS

 hay riad ، 22112، RABAT

MAROC

ARTIVEST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: قطعة 

10 منطقة عي9 عتيق الصن عية - - 

تم 2ة اململكة املغربية.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.70749

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 13 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

 ،  199.999 تفويت  مع ينة  م يلي: 

جميع الحصص التي تمتلكه  شركة 

ATUNEROS DEL NORTE  في 2أ2 

م ل الشركة إلى السيد زوبير بنته مي؛ 

الشركة  تحويل  مع ينة  ب لت لي  و 

ذات  شركة  شكل  في  استمرا2ه   و 

مسؤولية محدودة بشريك فريد

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي:  

بنته مي  زوبير  السيد  مه م  تأكيد 

نظ م  اعتم د  و  للشركة   كمسير 

أس �ضي جديد للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم جميع الشنود: الذي ينص 

أس �ضي  نظ م  اعتم د  م يلي:   على 

جديد

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 133828.

235I

FIDPER

شركة الضيف كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDPER

 OUISLANE ، 52282، MEKNES

MAROC

شركة الضيف ك 2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 89 

املنظر الجميل 3 مكن 2 - - مكن 2 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.31953

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

14 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ  ك 2   الضيف  املحدودة شركة 

وعنوا9  د2هم   500.000 2أسم له  

املنظر   89 2قم  اإلجتم عي  مقره  

الجميل 3 مكن 2 - - مكن 2 املغرب 

الخس ئر املتوالية بسبب   : نتيجة ل 

ضعف املدخول .

 89 و حدد مقر التصفية ب 2قم 

 50000  - مكن 2   3 الجميل  املنظر 

مكن 2 املغرب. 

و عي9:

و  الضعيف  ط 2ق   السيد)ة) 

9 املنظر  عنوانه)ا) عم 2ة 43 الشقة 

املغرب  مكن 2   50000 الجميل  

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1768.

236I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

FECHBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكن 2 ، 50000، 
مكن 2 املغرب

FECHBIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : املركب 
التج 2ي بلوك 2 محل 2قم 88 - 
52353 موالي اد2يس ز2هو9 

املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.28139

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  املؤ2خ في 31 دجنبر 

املسؤولية  ذات  شركة   FECHBIL

 100.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 

2قم  محل   2 بلوك  التج 2ي  املركب 
موالي اد2يس ز2هو9   52353  -  88

املغرب نتيجة لنه ية النش ط.

و عي9:

و  الشبيهي  هللا   عشد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي عي9 الرج ل زنقة فدا9 

اد2يس  موالي   81 2قم  الشقوف 

املغرب  مكن 2   52353 ز2هو9 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي املركب   2022 دجنبر   31 بت 2يخ 

 -  88 2قم  محل   2 بلوك  التج 2ي 

52353 موالي اد2يس ز2هو9 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1798.

237I
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ESPACE GESTION

STE HIMO TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ESPACE GESTION

ش 2ع 11 ين ير 2قم 17 الحي الحسني 

انزك 9 ، 0، انزك 9 املغرب

STE HIMO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : حي 

بخش 9 أغروض أك دير - - أك دير 

املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.38173

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

06 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

ذات  شركة   STE HIMO TRANS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي حي  د2هم وعنوا9 مقره  

أك دير   -  - أك دير  أغروض  بخش 9 

تأسيسه   منذ  ل  نتيجة  املغرب 

الشركة لم تش شر أي عمل تج 2ي أو 

خدم تي.

و عي9:

و  لبروقي   الحق   عشد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الرشيد بنعنفر القليعة 

أيت ملول 86356 أيت ملول املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

أك دير    -  - بخش 9 أغروض أك دير 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت 2يخ  ب ك دير   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120547.

238I

LAGZOULI VIDANGE

LAGZOULI VIDANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LAGZOULI VIDANGE

حي موالي عشد هللا زنقة 245 2قم 32 

عي9 الشق ، 20480، الدا2 الشيض ء 

املغرب

LAGZOULI VIDANGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

عشد هللا زنقة 245 2قم 32 عي9 

الشق - 20480 الدا2 الشيض ء 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.456115

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 فبراير   09 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مشلغ    LAGZOULI VIDANGE

وعنوا9  د2هم   50.000 2أسم له  

عشد  موالي  حي  اإلجتم عي  مقره  

 - عي9 الشق   32 2قم   245 هللا زنقة 

الدا2 الشيض ء املغرب نتيجة   20480

ل : التوقف النه ئي للنش ط التج 2ي.

و حدد مقر التصفية ب حي موالي 

عشد هللا زنقة 245 2قم 32 عي9 الشق 

- 20480 الدا2 الشيض ء املغرب. 

و عي9:

و  سيلمي  عثم 9   السيد)ة) 

زنقة  عشد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا) 

245 2قم 32 عي9 الشق 20480 الدا2 

الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

حي موالي عشد هللا زنقة 245 2قم 32 

عي9 الشق

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861273.

239I

ARROUBAIA IMPORT EXPORT

فيوند بالنش محسن
تأسيس شركة

ARROUBAIA IMPORT EXPORT

 HAY ENNASSR RUE 13 N°4. ،

92222، TANGER MAROC

فيوند بالنش محسن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

البس تي9 2قم 54 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135617

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

فيوند  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

بالنش محسن

تقطيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وتغليف ونقع اللحم األبيض

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

البس تي9 2قم 54 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 50.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اد2يس  محسن  السيد)ة)   -

عي9  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 90000  8 2قم  الصنوبر  الحي ني 

طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محسن اد2يس 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.135617

240I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

GHABAOUI TRANS

تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE

CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH

 M-131 ETG 3 N 24 ، 28822،

MOHAMMEDIA MAROC

GHABAOUI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 271 

الزنقة 17 الحسنية 1 28810 

املحمدية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32515

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GHABAOUI TRANS
مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

لنقل الشض ئع  - النقل املحلي -

 271 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 28810  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الغش وي  حج ج  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

يخلف  بني  امغيث  بني  الخصومي 

20810 املحمدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) حج ج الغش وي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.32515

241I

AGS CONSEIL

ENTRO BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وف ة شريك

AGS CONSEIL

 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,51

 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،

22122، Casablanca MAROC

ENTRO BUILDING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 67 ش 2ع 

علي يعتى عي9 السشع - 20000 
الدا2الشيض ء املغرب.

وف ة شريك
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.521723
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
ين ير 2223 تم اإلعالم   27 املؤ2خ في 
اإلسالم  نو2  خليل  الشريك  بوف ة 
 
ً
تشع  الو2ثة  على  حصصه  توزيع  و 
ين ير   23 في  املؤ2خ  اإل2اثة  لرسم 

2223 ب لشكل األتي :
  ، فضول نو2 اإلسالم   السيد)ة) 

167 حصة .
 125   ، السيد)ة) 2شيدة فرجية  

حصة .
  ، اإلسالم   نو2  هش م  السيد)ة) 

236 حصة .
  ، اإلسالم   نو2  مهدي  السيد)ة) 

236 حصة .
السيد)ة) علي نو2 اإلسالم  ،  236 

حصة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858777.
242I

AGS CONSEIL

WOODMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وف ة شريك

AGS CONSEIL
 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,51
 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،
22122، Casablanca MAROC

WOODMAT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 67 ش 2ع 
علي يعتى عي9 السشع - 20000 

الدا2الشيض ء املغرب.
وف ة شريك

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.242537

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

ين ير 2223 تم اإلعالم  املؤ2خ في 13 

اإلسالم  نو2  خليل  الشريك  بوف ة 

 
ً
تشع  الو2ثة  على  حصصه  توزيع  و 

ين ير   23 في  املؤ2خ  اإل2اثة  لرسم 

2223 ب لشكل األتي :

  ، فضول نو2 اإلسالم   السيد)ة) 

20.000 حصة .
  ، فرجية   2شيدة  السيد)ة) 

15.000 حصة .

  ، اإلسالم   نو2  هش م  السيد)ة) 

28.334 حصة .

  ، اإلسالم   نو2  مهدي  السيد)ة) 

28.333 حصة .

  ، اإلسالم   نو2  علي  السيد)ة) 

28.333 حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 846776.

243I

FINANCE CENTER

FAYOL privé
إعال9 متعدد القرا2ات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC

FAYOL privé »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي 

املسيرة 2 الف 2قم 477 مراكش - 
40000 مراكش املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.119233

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 13 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2  

م يلي:

اجتم عية  حصة   500 تفويت 

سن ء  السيدة  طرف  من  مملوكة 

النويهي  السيد  لف ئدة  بومسيس 

2جب.

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية  ذات  شركة  لتصشح 

املحدودة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

الشركة  لرأسم ل  الجديد  التوزيع 

املحدد في 122.222,22 د2هم مقسة 

بومسيس  سن ء  السيدة  يلي:  كم  

النويهي  السيد  و  د2هم   52.222,22

2جب 52.222,22 د2هم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145369.

244I

FINANCE CENTER

 ARGON
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

 ARGON COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

جوهرة ط بق الت ني الشقة 2قم 

17 ش 2ع عالل الف �ضي  40000 

مركش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133729
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ARGON COMMUNICATION

وك لة   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

إتص الت وإعالن ت.

- تنظيم فع لي ت.

- العالق ت الع مة.

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 17 جوهرة ط بق الت ني الشقة 2قم 

ش 2ع عالل الف �ضي  40000 مركش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 10.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) صوفي ميشيل كميريك 

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

مراكش 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.133729

245I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

NOVELTY DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

ش 2ع ف 2 ، 2كن ابن طفيل ، إق مة 
دي موند، الط بق األول ، مكتب  2قم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 NOVELTY DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 148 ش 2ع 
محمد الخ مس اق مة نكت 2 الط بق 

األول 2قم 13  - 90000 طنجة 
املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 
جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 23 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) ضرضو2 محمد امي9  

و »شركة ذات مسؤولية محدودة 

والك ئن  الوحيد«   الشريك  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: -
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -

لشركة  جدد  كمسيرين 

.NOVELTY DEVELOPMENT

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  بطنجة  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 3233.

246I

ائتم نية فيدي اية

ايكوربا
تأسيس شركة

ائتم نية فيدي اية
ص ب 2387 م ج ، 32222، ف 2 

املغرب
ايكو2ب  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 91 

مكتب 2قم 2 زنقة موزدلفة طريق 

صفرو 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75641

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : ايكو2ب 

- غرض الشركة بإيج ز: املق ول في 

أشغ ل مختلفة أو بن ءات

مق ول في نج 2ة 

مق ول تركيب كهرب ئية

 91 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

طريق  موزدلفة  زنقة   2 2قم  مكتب 

صفرو 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغربة  لحسن  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

65 زنقة كولوني  حي الوف ء  وليد 2قم 

2 طريق صفرو 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لحسن الغربة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.75641

247I

PLANK

OUMSA NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PLANK

21، س حة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرب ط املغرب

OUMSA NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 21 س حة 

ابو بكر الصديق شقة 2قم 8 اكدال 

10090 الرب ط -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

166509

 20 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 OUMSA NEGOCE

اعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

متنوعة و بن ء 

 21 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 8 س حة ابو بكر الصديق شقة 2قم 

اكدال 10090 الرب ط -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الحسي9  سيدي  السيد)ة)   -
االد2ي�ضي  بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 
ب: تجزئة الوف ق 2قم 3133 شقة 10 

تم 2ة  12000 تم 2ة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
الحسي9  سيدي  السيد)ة)   -
والك ئن  مسير  بصفته)ا)  االد2ي�ضي  
عنوانه ب: تجزئة الوف ق 2قم 3133 
شقة 10 تم 2ة  12000 تم 2ة املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.166509
248I

NEXIA FIDUCIA

 SCANDINAVIAN AUTO
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 22252،
casablanca maroc

 SCANDINAVIAN AUTO
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

األلزا2 لو2ين ، زاوية  ش 2ع 2ح ل 
املسكيني وش 2ع محمد ط لب   الدا2 

الشيض ء 20250 الدا2 الشيض ء 
املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.120951

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 ين ير   01 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

الق د2ي مونية   )ة)  تفويت السيد 

153.752 حصة اجتم عية من أصل 

 AEK 153.752 حصة لف ئدة  شركة

ين ير   01 بت 2يخ   HOLDING SASU

.2223

الق د2ي ن دية  )ة)  تفويت السيد 

153.752 حصة اجتم عية من أصل 

 AEK  153.752 حصة لف ئدة  شركة

ين ير   01 بت 2يخ   HOLDING SASU

.2223

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860908..

249I

AA CONSULTING S.A.R.L

LINO INVEST
إعال9 متعدد القرا2ات

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  ش 2ع  ب 2يس الط بق الث ني 
2قم 22 ، 20000، الدا2 الشيض ء 

املغرب
LINO INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: اق مة 
املس كن الجديدة عم 2ة 18 الط بق 

3 ضقة 2قم 14 ش 2ع يعقوب 
املنصو2 عرسة ب ط  كليز - 88773 

مراكش املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.88773

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 26 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2  

م يلي:  

تفويت  على  واملص دقة  التأكيد 

الحصص االجتم عية التي تمت بي9 

املفوت: السيد فؤاد الزيتوني ، الذي 

ق م بتحويل خمسم ئة )500) حصة 

 (100( بقيمة م ئة د2هم  اجتم عية  

حصة   1000 اصل  من  للحصة  

  »LINO INVEST»في شركة بملكيته 

 134 شركة   لهم:  املفوت  لص لح 

محدودة  شركة     CONSULTING

اجتم عية)  حصة   450( املسؤولية 

 50( 2ينر  م 2ي  بيير  تيدي  للسيد  و 

حصة اجتم عية) و التي وافقوا عليه  

بثمن اجم لي )50.000 د2هم) ل 500 

 (100( م ئة  بقيمة  مفوتة  حصة 

د2هم للحصة 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 بصفة مسير مش 2ك  ملدة غير 

بيير م 2ي 2ينر  محددة السيد تيدي 

املزداد  الح مل للجنسية الفرنسية، 

POINTE- 1989 ب  07 ابريل  بت 2يخ 

2قم  السفر  لجواز  الح ل   ،A-PITRE

 24 لغ ية  ص لح   16DT83116

بط قة التسجيل 2قم   ،2026 يوليوز 

يونيو   07 A264221E ص لحة لغ ية 

24، زنقة ك لييني  والق طن ب   2027

92100 بولو9 بي كو2ت - فرنس 

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

الزيتوني  السيد  تعيي9  على  التأكيد 

فؤاد بصفة مسير الشركة ملدة غير 

محددة

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة 

محدودة  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية

على  ينص  الذي   :5 2قم  قرا2 

و   ،7  ،6  ،1 الشنود  تغيير  م يلي: 

للشركة  االس �ضي  الق نو9  من   15

املتعلقة ب لشكل الق نوني, ب لحصص 

االجتم عي،   ب لراسم ل  االجتم عية، 

على  املص دقة  املسيرو  صالحي ت 

الق نوني  ب لشكل  االس �ضي  الق نو9 

مسؤولية  دات  »شركة  الجديد 

محدودة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشكل الق نوني 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

الحصص االجتم عية

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

الراسم ل االجتم عي

على  ينص  الذي   :15 2قم  بند 

م يلي: صالحي ت املسير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145012.

250I

MOSTACHARCOM

ALLMY TRADE
إعال9 متعدد القرا2ات

MOSTACHARCOM

 BD ZERKTOUNI IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 22122،

CASABLANCA MAROC

ALLMY TRADE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 96 ش 2ع 

انف  ط بق 9 شقة 91 تجزئة الربيع - 

22213 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.524633

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 19 ين ير 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
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قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
م ئة سهم  بيع خمس  على  املوافقة 
)500 سهم) للسيد عشد اإلله ب عالل  

لص لح السيد يوسف ج مي
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي:  
اإلله  عشد  السيد  املدير  استق لة 

ب عالل من مه مه كمدير.
قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحديث النظ م األس �ضي
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 2قم  بند 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  م يلي: 
شركة ذات مسؤولية محدودة  ذات 

الشريك الوحيد.
بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 
 100000 تم تحديد 2أ2 امل ل بمشلغ 
سهم   1000 إلى  مقسًم   نقًدا  د2هم 
100 د2هم لكل منه  للمس هم  بقيمة 

الوحيد السيد يوسف ج مي.
على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 
ج مي  يوسف  السيد  تعيي9  م يلي: 

مديرا للشركة ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

يونيو 2022 تحت 2قم 827597.
251I

MOSTACHARCOM

EXPORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 22122،
CASABLANCA MAROC

EXPORA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 265 ش 2ع 
الز2قطوني الط بق 9 2قم 92 - 

20050 الدا2 الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.467569

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 26 دجنبر  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ 2أسم له     EXPORA املحدودة 
مقره   وعنوا9  د2هم   10.000
الز2قطوني  ش 2ع   265 اإلجتم عي 
الدا2   20050  -  92 2قم   9 الط بق 
صعوبة   : نتيجة ل  املغرب  الشيض ء 
السوق  في  طلش ت  على  الحصول 

بسبب الوب ء واملن فسة الكشيرة.
 265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ش 2ع  الز2قطوني الط بق 9 2قم 92 - 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

سليم ني  اد2يس   السيد)ة) 
العم 2ي و عنوانه)ا) عملية البركة م 
11 ح ح 22232  116 شقة  أ   10  2
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.
و  حد2ي  يونس    السيد)ة) 
 449 بلوك  النجمة  د2ب  عنوانه)ا) 
2قم 912 ح ح 22223 الدا2 الشيض ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
 9 الط بق  الز2قطوني  ش 2ع    265  :

2قم 92
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858586.
252I

MOSTACHARCOM

APEIRON
إعال9 متعدد القرا2ات

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 22122،
CASABLANCA MAROC

APEIRON »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 265 

ش 2ع الز2قطوني ط بق 9 شقة 92  - 

20050 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.456269

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

األسهم  ملكية  نقل  على  املوافقة 

من  سهم)   500( سهم  خمسم ئة 

االد2ي�ضي   نعيم  وف ء  اللة  السيدة 

لص لح السيد هش م اله دي

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

شركة  من  الق نوني  الشكل  تحويل 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحديث قواني9 الشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشكل الق نوني شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

تم تحديد 2أ2 امل ل بمشلغ 100.000 

سهم   1000 د2هم نقًدا مقسًم  على 

100 د2هم لكل منه  للمس هم  بقيمة 

الوحيد: السيد هش م اله دي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858843.

253I

ائتم نية فيدي اية

دريطو طراف

تأسيس شركة

ائتم نية فيدي اية

ص ب 2387 م ج ، 32222، ف 2 

املغرب

د2يطو طراف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي متجر 2قم 

316 حي جديد بن سودة 32222 

ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75645

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : د2يطو 

طراف

- غرض الشركة بإيج ز: املق ول في 

اشغ ل مختلفة او الشن ء

عق 2ات 

منعش عق 2ي 

متجر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 316 حي جديد بن سودة 32222 

ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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البربري  محمد  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 32222 بنسودة  الجديد  حي   882

ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد البربري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.75645

254I

موثق

اوغ فارت انترنسيونال

تأسيس شركة

موثق

 Boulevard ATTAOUNE, GPE 6,

 Rue 75, N° 14, 1er Etage, Hay

 ،Hassani, Casablanca. ، 22222

الدا2 الشيض ء املغرب

اوغ ف 2ت انترنسيون ل   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الدا2 

الشيض ء 10 زنقة الحرية الط بق 

الث لث الشقة 05 20220 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574399

في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

13 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اوغ  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

ف 2ت انترنسيون ل  

تشغيل  بإيج ز:  غرض الشركة   -

واأل2ا�ضي  الز2اعية  العق 2ات  وإدا2ة 

واملزا2ع املشنية أو غير املشنية

الدا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق  الحرية  زنقة   10 الشيض ء 

الدا2   20220  05 الشقة  الث لث 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

3.322.222 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

3.322.222 د2هم

العينية  الحصص  مشلغ   -

له :  وتقييم  له   موجز  وصف  مع 

موضوع  يتعلق  د2هم،   3.322.222

بك مل  الح ضر  الوقت  في  املس همة 

د2يدي«  »عد2وج  املسمى  امللك 

 N ° 7279 موضوع سند ملكية األ2ض

وتتألف من أ2ض ز2اعية تشلغ   ،  / F

مس حته  م ئة وستو9 وثم نية هكت 2 

وتقع في   ، وخمسة وعشرو9 آ2يس  

وتعتمد   ، قشيلة أوالد ج مع   ، ف 2 

على الحف ظ على أ2ا�ضي ف 2 زواغة 

موالي يعقوب

تقييم األ2ض املذكو2ة أعاله هو 

د2هم  ألف  وثالثم ئة  ماليي9  ثالثة 

)3.322.222.22 د2هم)

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الط لب  يوسف  السيد)ة)   -

الدا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشيض ء ك ليفو2ني  تجزئة زينب زنقة 

الدا2 الشيض ء   20220  8 و   6 2قم   1

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف الط لب 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574399

255I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

YOGABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC
YOGABLANCA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية زنقة 
فرانكال9 و كلو دو بروف نس الط بق 
3 ب ب 2قم 5 حي كوتيي - 0 الشيض ء 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.256383

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   27 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

2أسم له   مشلغ    YOGABLANCA

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

اإلجتم عي زاوية زنقة فرانكال9 و كلو 

دو بروف نس الط بق 3 ب ب 2قم 5 حي 

0 الشيض ء املغرب نتيجة ل :  كوتيي - 

املن فسة و االزمة االقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة 

فرانكال9 و كلو دو بروف نس الط بق 

الشيض ء   -  - حي كوتيي   5 ب ب 2قم   3

املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) ندى  مهدي و عنوانه)ا) 

 10 2قم   2 زنقة  ممر دي سرينك 2 

)ة)  املغرب كمصفي  الشيض ء   0 انف  

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859604.

256I

LAMOFID

S.C.I MARIZQI

مجموعة ذات النفع االقتص دي

تحويل الشكل الق نوني للشركة

LAMOFID

 LOT MARAOUA IMM P1

 APT 1 CHELLALATE ، 28632،

MOHAMMEDIA MAROC

S.C.I MARIZQI مجموعة ذات 

النفع االقتص دي

و عنوا9 مقره  االجتم عي تجزأة 

ن يت 2قم 85 الط بق الت ني الد2وة 

برشيد - - برشيد .

تحويل الشكل الق نوني للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.17519

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2022 دجنبر   23 في  املؤ2خ 

تحويل الشكل الق نوني للشركة من 

االقتص دي«  النفع  ذات  »مجموعة 

إلى »شركة ذات املسؤولية املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   10 بت 2يخ  ببرشيد   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 31.

257I
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gestion  pluriel

INFRA  SYS  SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

gestion  pluriel
امل  4   زنقة  46  2قم  10  
البرنو�ضي  -  الدا2  الشيض ء ، 
20600، الدا2  الشيض ء املغرب

INFRA  SYS  SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 108 زنقة  
2ح ل بن احمد  اق مة 2داد  الط بق 
الث لث شقة 2قم 8  حي فلسطي9  

بلفدير  الدا2 الشيض ء املغرب - 
22322  الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.153251

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 32 ين ير 2223 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
احمد   بن  2ح ل  زنقة    108« من 
شقة  الث لث  الط بق  2داد   اق مة 
الدا2  بلفدير   حي فلسطي9     8 2قم 
الدا2    22322  - املغرب  الشيض ء 
ش 2ع    245« إلى  املغرب«  الشيض ء 
  C الد2ج   توين   عشد املومن اق مة   
20  حي   الط بق الخ مس  شقة 2قم  
املستشفي ت   الدا2 الشيض ء املغرب - 

20042  الدا2 الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861583.
258I

NEXIA FIDUCIA

AEK HOLDING
شركة التوصية ب ألسهم 

2فع 2أسم ل الشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 22252،
casablanca maroc

AEK HOLDING شركة التوصية 

ب ألسهم 

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

األلزا2 لو2ين زاوية  ش 2ع 2ح ل 

املسكيني وش 2ع محمد ط لب - 

20250 الدا2 الشيض ء املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.547759

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 ين ير   01 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم   80.000.000

 81.000.000 إلى  د2هم   1.000.000

تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861257.

259I

NEXIA FIDUCIA

 SCANDINAVIAN AUTO

MAROC

إعال9 متعدد القرا2ات

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 22252،

casablanca maroc

 SCANDINAVIAN AUTO

MAROC  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي 

األلزا2 لو2ين ، زاوية  ش 2ع 2ح ل 

املسكيني وش 2ع محمد ط لب - 

20250 الدا2 الشيض ء  املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.120951

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 01 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1.املوافقة على املس همة  

ب 192.500 حصة اجتم عية يملكه  

الواحد   الق د2ي محمد عشد  السيد 

 AEK« شركة  لص لح  الشركة  في 

»HOLDING SASU

2.تغيير الشكل الق نوني  قرا2 2قم 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة: 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

من   7 و   6 و   2 و   1 املواد  وتعديل 

النظ م األس �ضي.

للقرا2ات  تش ع    .3 2قم  قرا2 

الوحيد  الشريك  قر2  الس بقة 

تحديث النظ م األس �ضي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861258.

260I

FLASH ECONOMIE

AMABERIA COMPANY

إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

AMABERIA COMPANY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 61 ش 2ع 

اللة الي قوت زاوية مصطفي املع ني 

ط بق 1 2قم 56 مركز 2ي ض - 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.422885
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 13 فبراير 2223
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفويت السيد بن الت قي زكري ء 1500 
حصة الى السيد عمل عشد العظيم 

بمجموع 3222 حصة اجتم عية
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تغيير نش ط الشركة : انع ش العق 2ي 
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من   27 و   7  3-6- الفصول  تعديل 

النظ م االس �ضي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859517.
261I

FLASH ECONOMIE

 LA MENARA PRIMMO
SARL AU

شركة التض من
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC
 LA MENARA PRIMMO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الحك كمة السويهلة - 40255  
مراكش  املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 
جدد للشركة.

الع م االستثن ئي  بمقت�ضى الجمع 
املؤ2خ في 6 فبراير 2223 تم تعيي9 :

كمسير  مصطفى  نو2   السيد   -
 LA MENARA لشركة  وحيد 

.PRIMMO SARL AU
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 145536.

262I

زوبير بوتغم 2

بركال فوراج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

زوبير بوتغم 2

اكنول املركز ت زة ، 35252، ت زة 

املغرب

برك ل فو2اج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القد2 

34-1 ا2- ت زة - 35222 ت زة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.5751

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

بركل  خليل   )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   1.000

ك نوا2 ح جم بت 2يخ 09 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بت 2يخ  بت زة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 71/2223.

263I

AGS CONSEIL

ENTRO BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وف ة شريك

AGS CONSEIL

 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,51

 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،

22122، Casablanca MAROC

 ENTRO BARAKA

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 67 ش 2ع 
علي يعتى عي9 السشع - 20000 

الدا2الشيض ء املغرب.
وف ة شريك

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.359775

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

ين ير 2223 تم اإلعالم   27 املؤ2خ في 

اإلسالم  نو2  خليل  الشريك  بوف ة 

 
ً
تشع  الو2ثة  على  حصصه  توزيع  و 

ين ير   23 في  املؤ2خ  اإل2اثة  لرسم 

2223 ب لشكل األتي :

  ، فضول نو2 اإلسالم   السيد)ة) 

167 حصة .
 125   ، السيد)ة) 2شيدة فرجية  

حصة .

  ، اإلسالم   نو2  هش م  السيد)ة) 

236 حصة .

  ، اإلسالم   نو2  مهدي  السيد)ة) 

236 حصة .

السيد)ة) علي نو2 اإلسالم  ،  236 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858775.

264I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

BOKO ORGANIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC
BOKO ORGANIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 
التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 67 زنقة 
عزيز بالل الط بق 2 2قم 3 املع 2يف 

- 0 الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.523331
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   31 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ    BOKO ORGANIC املحدودة 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
67 زنقة عزيز بالل  مقره  اإلجتم عي 
الط بق 2 2قم 3 املع 2يف - 0 الشيض ء 
و عدم  املن فسة   : ل  نتيجة  املغرب 

االتف ق بي9 الشرك ء.
زنقة   67 و حدد مقر التصفية ب 
املع 2يف  2 2قم 3  عزيز بالل الط بق 

املغرب 0 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  بنلولو  ميرييل   السيد)ة) 
تجزئة  بوزنيقة  زنقة   10 عنوانه)ا) 
املن 2 ج ج  0 الشيض ء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859602.
265I

CABINET IMFICONSEIL

JEA SERVICES
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24222، EL

JADIDA MAROC
JEA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
أسعد 1 ج ه العم 2ة 08 ل 44 شقة 

8  24000 الجديدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22373

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   25

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 JEA تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

SERVICES

املراقشة  غرض الشركة بإيج ز:   -

والحراسة

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

أسعد 1 ج ه العم 2ة 08 ل 44 شقة 

8  24000 الجديدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لعزيزي  جالل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

األول  الط بق  شقة   3 العم 2ة  آية 

24000 الجديدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جالل لعزيزي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.22373

266I
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حس م الدين

BOUTIQUE FOR FASHION

تأسيس شركة

حس م الدين

ش 2ع بن عشد الرحم 9 الط بق االول 

2قم 1 قرب صيدلية ب ب التوت ، 

93222، تطوا9 املغرب

 BOUTIQUE FOR FASHION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع علي 

يعتة مركز تج 2ي والية سنتر  الط بق 

اال2�ضي محل 2قم 13 تطوا9 93222 

تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33213

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BOUTIQUE FOR FASHION

استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

وبيع املالبس

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

سنتر   والية  تج 2ي  مركز  يعتة  علي 

الط بق اال2�ضي محل 2قم 13 تطوا9 

93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

احيد2  ي سي9  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
شفش و9   93222 برد  ب ب  الزلج م 

املغرب

احيد2  نعيمة  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

تطوا9   93222 سواني  ايرا9 2قم35 

املغرب

احيد2  سميرة  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

كويلمة  2قم21  زنقة20  يد2  بني 

93222 تطوا9 املغرب

احيد2  خديجة  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
شفش و9   93222 برد  ب ب  الزلج م 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ي سي9 احيد2 

- السيد)ة) نعيمة احيد2 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.33213

267I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

KID›S WEAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC

KID›S WEAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 135 الحي 

الصن عي ملوالي 2شيد زنقة 3  - 0 

الشيض ء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.119381
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 12 ين ير 2223
مه م  مزاولة  مدة  تجديد  تقر2 

املسيرين ملدة: 5 سنوات سنوات.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858333.
268I

FIDUCIAIRE NAJD

PAPETRIE OZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE NAJD
25 زنقة سويب الط بق الث ني ، 
20006، الدا2 الشيض ء املغرب
PAPETRIE OZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 2 
98 الحي املحمدي  - 45000 و2زازات 

املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.8559

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2022 دجنبر   31 في  املؤ2خ 
ذات  شركة   PAPETRIE OZ حل 
2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا9  د2هم   42.222,22
الحي   98  2 تجزئة  اإلجتم عي 
و2زازات املغرب   45000  - املحمدي  
نتيجة لسبب توقف نش ط الشركة.

و عي9:
جوهر و  عشد املجيد    السيد)ة) 
عنوانه)ا) 1 زنقة أ2ك 9 إق مة ع ئشة 
الط بق 2 الشقة 5 الجيروند  20500 
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 31 دجنبر 2022 وفي تجزئة 2 
98 الحي املحمدي  - 45000 و2زازات 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو2زازات  بت 2يخ 06 م 22 

2223 تحت 2قم 96.

269I

TQG FIDUCIAIRE

 TRESORY STYLE
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

TQG FIDUCIAIRE
2قم 1000 بن ت شفي9 ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
  TRESORY STYLE MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 291 

أزلي جنوبي مراكش - - مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.87285

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 25 ين ير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 -  - مراكش  جنوبي  أزلي   291 »2قم 

الشرقي  »دوا2  إلى  املغرب«  مراكش 

- مراكش    - جم عة السع دة مراكش 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 2900.

270I

TQG FIDUCIAIRE

OULAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TQG FIDUCIAIRE
2قم 1000 بن ت شفي9 ازلي ، 

40150، مراكش املغرب
OULAMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 45 
وحدة 3 دودي ت مراكش  - - مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.51199

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2022 دجنبر   28 في  املؤ2خ 
ذات  شركة   OULAMAR حل 
2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
د2هم وعنوا9 مقره    100.000.000
دودي ت   3 وحدة   45 اإلجتم عي 2قم 
نتيجة  املغرب  مراكش   -  - مراكش  
لتصفية الشركة وحذفه  بسبب عدم 
قد2ته  على تحقيق غرضه  املؤس�ضي.

و عي9:
و  اوكوك  الحسي9   السيد)ة) 
دودي ت   3 وحدة   45 2قم  عنوانه)ا) 
املغرب  مراكش   40042 مراكش  

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 45 وفي 2قم   2022 28 دجنبر  بت 2يخ 
وحدة 3 دودي ت مراكش  - - مراكش 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 2955.
271I

FLASH ECONOMIE

CIALIS CONSTRUCTION
إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

CIALIS CONSTRUCTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: زنقة 6 

اكتوبر ط بق 3 2قم 6 ش 2ع املسيرة - 
20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.173.217

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 08 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

املقر االجتم عي للشركة من  تحويل  
ش 2ع   6 2قم   3 اكتوبر ط بق   6 زنقة 

خليق 9  ابن  17،زنقة  الى  املسيرة 

،مركز بلجي ،ط بق 5 ،املكتب 2قم 27 

الدا2 الشيض ء

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

 Cialis « من   الشركة  تسمية  تغيير 

 Arabesque « Construction «إلى 

» Immobilier

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

النظ م  من   5 2و  الفصول   تعديل 

االس �ضي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860660.

272I

FLASH ECONOMIE

MCVC
شركة التوصية البسيطة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

MCVC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46،ش 2ع 

الز2قطوني ط بق 3 2قم 6 - 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 05 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

 Gregory Franck Ulrich السيد -

  MARTIN

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860657.

273I

FIDUCIAIRE AMALOU

ZENO TRAVAUX

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 52

 C/J 1ér ETAGE ، 22422،

CASABLANCA MAROC

ZENO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46 ش 2ع 

الز2قطوني الط بق الث لث الشقة 

2قم 6 20400 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574777

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ZENO : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

TRAVAUX

- غرض الشركة بإيج ز: • تسويق 

والسلع  امل دية  املنتج ت  جميع 

املتنوعة

• املق ول الع م أو الخ ص ألعم ل 

وحس ب  الشخ�ضي  لحس به  الشن ء 

الغير.

وتركيب  تو2يد  أعم ل  ك فة   •

والشالط  والجرانيت  الرخ م  وصي نة 

واألواني الفخ 2ية وجميع مشتق ته .

 ، والشن ء   ، جميع أعم ل الشن ء   •

والطالء   ، وأعم ل الحفر   ، والجص 

والقطرا9   ، والد2فلة   ، واألن بيب   ،

األعم ل  جميع  وعموًم   والرصف   ،

التج 2ية وأعم ل الهندسة املدنية.

أعم ل تشييد املش ني بمختلف   •

أعم ل الده 9 والديكو2 والتخطيط

• تشييد املش ني

التركيش ت الداخلية والخ 2جية   •

أعم ل  والتجديدات.  والتشطيب 

ست نلس   ، خشب   ، )جص  متنوعة 

 ، ده 9   ، سش كة   ، أملنيوم   ، ستيل 

ديكو2   ، سيراميك   ، 2خ م   ، كهرب ء 

داخلي وخ 2جي)

والتوزيع  واملشيع ت  املشتري ت   •

والتج 2ة

للشرك ت.  الخدم ت  تقديم   •

شركة سمسرة أشغ ل كبرى

املش 2كة في املن قص ت الع مة   •

والخ صة

املش شر  وغير  املش شر  التقديم   •

طلش ت  أو   ، املس بق ت  لجميع 

الع مة  األسواق  أو   ، العط ءات 

أو  املشروع  د2اسة  أو   ، والخ صة 

إم   التج 2ي  أو  الصن عي  اإلنج ز 

ب لتض من  أو  الخ ص  ب لتزامه  

املشترك مع الشرك ت األخرى ،

املع مالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

التج 2ية والصن عية واألو2اق امل لية 

لحس ب  تتم  التي  وامل لية  والعق 2ية 

واملتعلقة بشكل   ، الشركة الحصري 

مش شر أو غير مش شر بغرض الشركة 

أو التي من املحتمل أ9 تعزز تطويره 

- عنوا9 املقر االجتم عي: 46 ش 2ع 

الشقة  الث لث  الط بق  الز2قطوني 

2قم 6 20400 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

2شيد   اهنيني  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 
سيدي   4 2قم   7 عم 2ة  نيسنيسة 
الدا2الشيض ء   20400 معروف  

املغرب
بشري  مصطفى  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: دوا2 بئر 
الرثمة امله 2زة الس حل 24150 الشئر 

الجديد املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) اهنيني 2شيد  

- السيد)ة) مصطفى بشري 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574777
274I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

INVERNORD
إعال9 متعدد القرا2ات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش 2ع محمد الخ مس و ش 2ع 
ابن كثير إق مة دو2 م 22 2قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
INVERNORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية املغوغة طريق تطوا9، 
املمر 2 2قم 75 ، طنجة - 90000 

طنجة  املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.123931

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 27 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: املوافقة على الشريك 

الذي ينص  الجديد ونقل الحصص: 

محمد  السيد  تفويت  م يلي:  على 

اجتم عية  حصة  فخ 10002  نبيل 

لف ئدة  حصة   1000 أصل  من 

السيدعم د اإلد2ي�ضي

قرا2 2قم 2: تغيير النش ط التج 2ي 

تم  م يلي:  الذي ينص على  للشركة: 

تغيير غرض الشركة لغرض تشغيل 

الخدم ت  وجميع  الخدم ت  محطة 

ذات الصلة

قرا2 2قم 3: تحويل املقر اإلجتم عي: 

تحويل املقر  الذي ينص على م يلي: 

الصن عية  املنطقة  من  اإلجتم عي 

2قم   2 املمر  املغوغة طريق تطوا9، 

75 ، طنجة إلى إيزيدوم بيزنس سنتر, 

 II زنقة الكندي إق مة س نت  كال2ا   8

الط بق 7 مكتب 17 ، طنجة

قرا2 2قم 4: استق لة مسير و تعيي9 

م يلي:  على  ينص  الذي  آخرجديد: 

فخ 2  نبيل  محمد  السيد  إستق لة 

كمسير للشركة و تعيي9 السيد عم د 

اإلد2ي�ضي ، الح مل للشط قة الوطنية 

2قم K223882  كمسير جديد

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير غرض الشركة لغرض تشغيل 

الخدم ت  وجميع  الخدم ت  محطة 

ذات الصلة

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

املنطقة  من  اإلجتم عي  املقر  تحويل 

الصن عية املغوغة طريق تطوا9،

إلى  طنجة   ،  75 2قم   2 املمر   
إيزيدوم بيزنس سنتر, 8 زنقة الكندي 
إق مة س نت  كال2ا II الط بق 7 مكتب 

17 ، طنجة
بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 
قدم الشريك مس همة نقدية بمشلغ 
سهم بقيمة   1000 م ئة ألف د2هم 

100 د2هم للسهم
على  ينص  الذي   :7 2قم  بند 
بمشلغ  امل ل  2أ2  تحديد  تم  م يلي: 
 1000 إلى  مقسمة  د2هم   100000
سهم  لكل  د2هم   100 بقيمة  سهم 
ب لك مل  ومدفوع  ب لك مل  مكتتب   ،
السيد  الوحيد  للشريك  ومخصص 

عم د اإلد2ي�ضي
على  ينص  الذي   :13 2قم  بند 
تعيي9 السيد عم د اإلد2ي�ضي  م يلي:  
2قم  الوطنية  للشط قة  الح مل   ،

K223882  كمسير جديد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263387.
275I

MS D’AFFAIRES

MAPARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MS D›AFFAIRES
 RUE IBNOU MOUNIR 117
 RESIDENCE AZZARKA 1ER

 ETAGE N 2 ، 22222، El Maarif
MAROC

MAPARA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 87 ,ش 2ع 
النح 2 النه وي - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.166863

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2022 تقر2 حل  27 دجنبر  املؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة   MAPARA
 100.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 

 87 اإلجتم عي  د2هم وعنوا9 مقره  

,ش 2ع النح 2 النه وي - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب نتيجة لقرا2 الشرك ء.

و عي9:

السيد)ة) ي سي9  لحلو و عنوانه)ا) 

بك ليفو2ني    8 2قم  عزيزة  إق مة 

املغرب  الشيض ء  الدا2   20000

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 27 دجنبر 2022 وفي 87 ,ش 2ع 

الدا2   20000  - النه وي  النح 2 

الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861458.

276I

EURO ACCOUNTING HOUSE

OXYNAD
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

عم 2ة 2قم 75. ش 2ع محمد الخ مس 

- الشقة 2قم 15 - الط بق الث لث ، 

24040، الجديدة اململكة املغربية

OXYNAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي النجد  

قطعة 35 النصر 3/ النصر 4/ 

النصر 5/ النصر 7/ النصر 8/ النصر 

9/ النصر 10 24000 الجديدة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22349

 31 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

OXYNAD



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5442

تجميع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
السق الت  أنواع  جميع  وصي نة 
والشدات والتدعيم ومعدات املوقع 
والعزل  والطالء  الرملي  والسفع 

الصن عي
حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
النصر   /3 النصر   35 قطعة  النجد  
النصر   /7 النصر   /5 النصر   /4
 24000  10 النصر   /9 النصر   /8

الجديدة  -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

حجو   عثم 9  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 24000 عشد هللا  موالي  تيكني  دوا2 

الجديدة  اململكة املغربية
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عثم 9 حجو  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.22349
277I

FLASH ECONOMIE

NADA SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد2اك خطٍإ

استد2اك خطٍإ وقع ب لجريدة 
الرسمية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC
NADA SAKAN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ش 2ع 
مر2 السلط 9 الط بق األول , شقة 

2قم 3  - 20000  الدا2 الشيض ء  
املغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد2اك   
الرسمية عدد 5753 بت 2يخ 01 فبراير 

.2223
بدال من : الشكل الق نوني :شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
السلط 9  مر2  ش 2ع  العنوا9:  
الدا2   ,  3 شقة 2قم   , الط بق األول 

الشيض ء 
 اإلسم الك مل : شهيبر 2ضوا9 

شركة   : الق نوني  الشكل   : يقرأ 
ذات مسؤولية محدودة مع مس هم 

واحد 
العنوا9: 26 ش 2ع مر2 السلط 9 
الدا2   ,  3 شقة 2قم   , الط بق األول 

الشيض ء 
 اإلسم الك مل : شهيب 2ضوا9 

الش قي بدو9 تغيير.
278I

CHIFAA CONSEIL

NAKKIA
تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

NAKKIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مركز 
األعم ل زينيث ش 2ع مسلم بوك 2 
شقة ب لدو2 الث لث 2قم 14 ب ب 

دك لة 400000  مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133997

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 28 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

NAKKIA

منزل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الضيف أو مشغل الري ض ، 

مشغل املطعم

مركز  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بوك 2  مسلم  ش 2ع  زينيث  األعم ل 

ب ب   14 2قم  الث لث  ب لدو2  شقة 

دك لة 400000  مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 50.000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) مصطفى وسيم خ لد 

كندا  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

17521107 كندا كندا

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  مصطفى وسيم خ لد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.133997

279I

SOCIETE TRANSPORT DEUX RIVIERES SARL

 SOCIETE DEUX RIVIERES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

 TRANSPORT :تسمية الشركة

DEUX RIVIERES SARL

 2أسم ل الشركة: 100000 د2هم.

الشكل الق نوني للشركة: شركة ذات 

مسؤولية محدودة

املقر االجتم عي: بلوك 6 2قم 45 حي 

أز2و أيت ملول.

2قم السجل التج 2ي: 28233

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الق نو9  إعداد  تم   24/22/2223

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

محدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميته :  بمختصر  االقتض ء 

 TRANSPORT DEUX RIVIERES

SARL

*النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   

الوطني والدولي للشض ئع لف ئدة الغير

*نقل االمتعة غير املصحوبة 

 6 بلوك  االجتم عي:  املقر  عنوا9 

2قم 45 حي أز2و أيت ملول.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة

 100000 الشركة:  2أسم ل  مشلغ 

د2هم، مقسم ك لت لي 

أيت  إبراهيم  السيد:   •

 100 بقيمة  حصة   332 إبراهيم: 

للحصة،

السيد: حسن فر�ضي: 332   •

حصة بقيمة 100 للحصة،

أيت  محمد  السيد:   •

 100 بقيمة  حصة   342 إبراهيم: 

للحصة.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء

أيت  إبراهيم  السيد:   •
إبراهيم، عنوانه: بلوك 6 2قم 45 حي 
ملول  ايت  أيت ملول،86352،  أز2و 

املغرب

فر�ضي:  حسن  السيد:   •

د  بلوك  افني  سيدي  ش 2ع  عنوانه: 
ايت   ،86352 ملول  ايت   189 2قم 

ملول املغرب 

أيت  محمد  السيد:   •
إبراهيم: عنوانه: بلوك 6 2قم 45 حي 
ايت ملول   ،86352 أز2و أيت ملول. 

املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة

إبراهيم،  أيت  إبراهيم  السيد   •
عنوانه: بلوك 6 2قم 45 حي أز2و أيت 

ملول،86352، ايت ملول املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  بإنزك 9  االبتدائية 

24/22/2223 تحت 2قم: 28233.

280I

SAGEST

3R DIAG
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

32222، FES MAROC
3R DIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 545 

تجزئة الوف ء 4 طريق صفرو شقة 1 
و.1 النرجس 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75759

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 3R تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

DIAG

مق ولة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

البستنة وتزين الحدائق والفض ئ ت 

العمومية

 545 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تجزئة الوف ء 4 طريق صفرو شقة 1 

و.1 النرجس 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

لعرو�ضي  احمد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 1 الزهو2  لواندا  زنقة   7 املن مة 

32222 ف 2 املغرب

- السيد)ة) سليمة النية بصفته)ا)  

1 حي  545 ط بق  والك ئن عنوانه ب: 

ف 2  4 طريق صفرو 32222  الوف ء 

املغرب

كش طي  سعيدة  السيد)ة)   -

 124 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 2 الوف ء  االمل  حي  السع دة  اق مة 

النرجس 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سليمة النية 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.75759

281I

BAWABAT SIHA

بوابة الصحة
تأسيس شركة

BAWABAT SIHA

 LOT MHAMID 9 N 1222

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

بوابة الصحة  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املح ميد 9 

2قم 1200 مراكش 40000 مراكش 

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133717

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بوابة  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

الصحة 

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الغذائية  املكمالت  جميع  وشراء 

ومواد التجميل

- عنوا9 املقر االجتم عي: املح ميد 

9 2قم 1200 مراكش 40000 مراكش 

-

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املتوكل  جم ل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الزاوية 

 40000  178 الرقم  الشهداء  قشو2 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جم ل املتوكل 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.133717

282I

etude maître mohamed ali abartah

 SOCIETE IMMOBILIERE
AHL AL FADILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 24 Casablanca ،

22222، casablanca maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE AHL

AL FADILA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

املستشفي ت 15 زنقة تقي الدين،  

- - الدا2 الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.153923

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 29 يونيو 2010 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

تقي  زنقة   15 املستشفي ت  »حي 

الدين،  - - الدا2 الشيض ء املغرب« إلى 

»11 ش 2ع الز2قطوني، اق مة طرف ية 

الدا2 الشيض ء    -  - الط بق الخ مس   ،

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

غشت 2011 تحت 2قم 13818.

283I
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etude maître mohamed ali abartah

 SOCIETE IMMOBILIERE
AHL AL FADILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 24 Casablanca ،

22222، casablanca maroc
 SOCIETE IMMOBILIERE AHL

AL FADILA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 11ش 2ع 
الز2قطوني اق مة طرف ية الط بق 
الخ مس - - الدا2 الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي -.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2012 دجنبر   25 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
  MERIEM )ة)  السيد  تفويت 
LAHLOU 522 حصة اجتم عية من 
)ة)  السيد  500 حصة لف ئدة   أصل 
دجنبر   10 بت 2يخ    HAJAR OUADI

.2012
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2213 تحت 2قم 00514968.
284I

Fimargic

سوكتام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCTAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
السالم ش 2ع عشد الكريم الخط بي 
شقة 2قم 7 الط بق االول 2322 بني 

مالل -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13427

بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOCTAM

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الخط بي  الكريم  عشد  ش 2ع  السالم 

بني  7 الط بق االول 2322  شقة 2قم 

مالل -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

امسك 9  مصطفى  السيد)ة)   -

ج 9  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا) 

مالل  بني   5 2قم   06 بلوك  الط هر 

23222 بني مالل املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

- السيد)ة) مصطفى امسك 9

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 نونبر   11 بت 2يخ 

13427

285I

etude maître mohamed ali abartah

 SOCIETE IMMOBILIERE

AHL AL FADILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 24 Casablanca ،

22222، casablanca maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE AHL

AL FADILA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 11 ش 2ع 

الز2قطوني اق مة طرف ية الط بق 

الخ مس - - الدا2 الشيض ء املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي -.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2012 دجنبر   26 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   2.900.000«

 3.222.222« إلى  د2هم«   CAPITAL«

د2هم« عن طريق :  -.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2213 تحت 2قم 00514967.

286I

ANDERSEN CONSULTING

 FABRICATION 

 AGGLOMERS DU NORD *

FAGLONORD SARL

إعال9 متعدد القرا2ات

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

BROOKS ، 92232، طنجة املغرب

 FABRICATION AGGLOMERS

 DU NORD * FAGLONORD

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: طريق 

العوامة كلم 7 الديمو2 - 90000 

.TANGER MAROC

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.10271

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 25 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية:

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

تعديل توقيع مديري الشركة  م يلي: 

املديرين  ألحد  الفردي  -ب لتوقيع 

ب لتوقيع   - لألعم ل اليومية للشركة 

املشترك ملديرين دو9 تمييز لألعم ل 

املصرفية.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية:

على  ينص  الذي   :18 2قم  بند 

الس دة ع دل منير  تعيي9  تم  م يلي: 

و محمد التمسم ني و محمد الدب غ 

على  القد2ة  مع   ، للشركة  مديرين 

إلزام الشركة -ب لتوقيع الفردي ألحد 

 - املديرين لألعم ل اليومية للشركة 

ب لتوقيع املشترك ملديرين دو9 تمييز 

لألعم ل املصرفية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت 2يخ  بطنجة  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263277

287I

AJBAR CONSULTING

STE S.B BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 32222، FES

املغرب

STE S.B BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 أ تجزئة 

صوفي  عي9 عمير إق مة بشير الط بق 

5 شقة 10 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75681

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

S.B BUILDING

- غرض الشركة بإيج ز: - اإلنع ش 

العق 2ي وإنج زأعم ل الشن ء.

 ، شقق   ، )أ2ا�ضي  وبيع  شراء   -

فيالت) 

- إنج زاألشغ ل املختلفة.

 - تج 2ة متنوعة

أ   26 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تجزئة صوفي  عي9 عمير إق مة بشير 

الط بق 5 شقة 10 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

السيد)ة) محمد بشير اسمير2   -

أ   26 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

تجزئة صوفي  عي9 عمير إق مة بشير 

ف 2   32222  10 شقة   5 الط بق 

املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

السيد)ة) محمد بشير اسمير2   -

أ   26 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

تجزئة صوفي  عي9 عمير إق مة بشير 

ف 2   32222  10 شقة   5 الط بق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  بف 2  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6452.

288I

AK. ADVICE CENTER

AK. ADVICE CENTER
تأسيس شركة

 09 2قم  الط بق  أنف   ش 2ع   96

 ،0  ، أنف   إق مة 2بيع   91 شقة 2قم 

الدا2 الشيض ء املغرب

 AK. ADVICE CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 96 ش 2ع 

أنف  الط بق 2قم 09 شقة 2قم 91 

إق مة 2بيع أنف  الدا2 الشيض ء - الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

571805

 10 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AK. تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

ADVICE CENTER

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االستش 2ات في التسيير واالستش 2ات 

الق نونية

- عنوا9 املقر االجتم عي: 96 ش 2ع 
 91 2قم  شقة   09 2قم  الط بق  أنف  
إق مة 2بيع أنف  الدا2 الشيض ء - الدا2 

الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9):

- السيد)ة) خلطي آسي  بصفته)ا) 
والك ئن عنوانه ب: دا2 السالمة عم 2ة 
الدا2   20252 2 عي9 السشع  2قم   15

الشيض ء املغرب
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:
- السيد)ة) خلطي آسي  بصفته)ا) 
والك ئن عنوانه ب: دا2 السالمة عم 2ة 
الدا2   20252 2 عي9 السشع  2قم   15

الشيض ء املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   13 بت 2يخ 

.571805
289I

MS D’AFFAIRES

FLEETI CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

MS D›AFFAIRES
 RUE IBNOU MOUNIR 117
 RESIDENCE AZZARKA 1ER

 ETAGE N 2 ، 22222، El Maarif
MAROC

FLEETI CONNECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 117 

ش 2ع ابن منير اق مة الز2قه الط بق 

األول 2قم 2 - 20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.555783

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 16 ين ير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الز2قه  اق مة  منير  ابن  ش 2ع   117«

الدا2   20000  -  2 الط بق األول 2قم 

زاوية   ,115« إلى  املغرب«  الشيض ء 

ش 2ع عشد الرحيم بوعشيد وبير حكيم 

الدا2   20000  -  6 الط بق األول 2قم 

الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861470.

290I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

GLOBAL STEEL EXPERTS
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28812،

Mohammedia maroc

GLOBAL STEEL EXPERTS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

سنترال ب 2ك ، عم 2ة A ، الط بق 

الس د2 2قم 43 املحمدية 28810 

املحمدية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32551
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 22 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 GLOBAL STEEL EXPERTS

 - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التصميم واإلنت ج واملس عدة الفنية 

أعم ل  و  ومكون ته   اآلالت  وتسويق 

االط 2ات املعدنية وكذلك التركيش ت 

)املعدنية  املهن  لجميع  الصن عية 

وامليك نيكية والكهرب ئية) ،

- تجميع / تفكيك اآلالت واملعدات 

الصن عية وتجديده .

- تصميم وتركيب وتحويل وتقديم 

وأنظمة  ملنشآت  الفنية  املس عدة 

فنية  بمس عدة  الصن عي  اإلنت ج 

وخدمة الصي نة.

غي 2  قطع  وإنش ء  تصميم   -  

محددة وتسويقه  في املغرب والخ 2ج:

املعدات  وتسويق  استيراد   -

الجديدة  الصن عية  واآلالت 

واملستعملة وقطع غي 2ه .

املتعلقة  األعم ل  جميع   -  

ب لتقطيع ب لليز2 لجميع املواد

 - جميع أعم ل الغالي ت والنج 2ة 

وطالء املع د9.

التسقيف  أعم ل  جميع   -  

والنج 2ة والسقوف والعزل ومع لجة 

النج 2ة والتكسية والشن ء الصغير.

- التداول

األدوات  وتصدير  استيراد   -  

ومعدات الحم ية الشخصية واللح م 

ومستهلك ت التصنيع امليك نيكي وأي 

مواد أو لوازم صن عية

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   ،  A عم 2ة   ، ب 2ك  سنترال 

 28810 املحمدية   43 الس د2 2قم 

املحمدية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

فرومي  ي سي9  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

83 الط بق السفلي حي سليم  13122 

بوزنيقة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ي سي9 فرومي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.32551

291I

إئتم نية مش ط

السداد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

إئتم نية مش ط
2قم 25 زنقة معركة بد2 حي التقدم ، 

15000، الخميس ت املغرب
السداد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  االجتم عي 2قم 80 

زنقة الهاللي العربي بنعمر حي السالم  
- - الخميس ت  املغرب.
تغيير نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.28823

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2223 فبراير   16 املؤ2خ في 

ادوات  »ب ئع  من  الشركة  نش ط 

»تحويل  إلى  الصيدلة«  ومكمالت 

االموال«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لخميس ت   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 46.

292I

العي ط زينب

MF PARTS
تأسيس شركة

العي ط زينب

ش 2ع الداي ولد سيدي ب ب  زنقة 

 AV DAY 9الوالء اق مة الصف  تطوا

 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93232، TETOUAN

املغرب

MF PARTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

مواي ابن املهدي عم 2ة اوط ح 2قم 7 

93222 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33249

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 MF تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PARTS

- غرض الشركة بإيج ز: - تصنيع 

خراطيم وك بالت السي 2ات.

- االستيراد و التصدير.

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مواي ابن املهدي عم 2ة اوط ح 2قم 7 

93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 99 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املفيد  املهدي  السيد)ة)   -

 10 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تولوز   31122 ك 2ونيت   ال  ش 2ع 

فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) املهدي املفيد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.33249

293I

CONSULTING & FICO FES sarl

ناتورال دياليت
تأسيس شركة

CONSULTING & FICO FES sarl

 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 32222، FES MAROC

ن تو2ال دياليت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 

القطعة 65 تجزئة زهرة املدائن 23 

طريق عي9 الشقف ف 2 32222 

ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75753

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ن تو2ال دياليت
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بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
 - الرومي  الديك  الشيض ء  اللحوم 

ش 2كيطري 
محل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
تجزئة زهرة املدائن   65 2قم القطعة 
23 طريق عي9 الشقف ف 2 32222 

ف 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

العمراني  سعيد  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
  2 الراشدية  حي  األول  الط بق   21

32222 ف 2 املغرب
- السيد)ة) نجوة فخري بصفته)ا)  
الط بق   21 2قم  والك ئن عنوانه ب: 
32222 ف 2    2 األول حي الراشدية 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سعيد العمراني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.75753
294I

BUREAU ESSOUFYANI

NIRMINE GLACE
إعال9 متعدد القرا2ات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
72222، LAAYOUNE MAROC

NIRMINE GLACE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: املنطقة 

الصن عية الرقم 212  املر�ضى - - 

العيو9 املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.29855

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 07 م 22 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

لعش لي  ف طمة  السيدة  ق مت  م يلي: 

السيد  إلى  حصة   500 بتفويت 

بموجب 2سم تفويت  فضيلي مي 2ة، 

حصص موقع مص دق عليه

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

الق نوني  الشكل  تحويل  م يلي: 

ذات  شركة  وجعله:  للشركة 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

م يلي: 2فع 2أ2 م ل الشركة من م ئة 

ألف د2هم )100000د2هم) إلى واحد 

د2هم)،   1000000( د2هم  مليو9 

بقيمة  حصة   10000 على  مقسمة 

100 د2هم للحصة الواحدة، جميعه  

بإسم السيد فضيلي مي 2ة

على  ينص  الذي   :04 2قم  قرا2 

م يلي: تم إعتش 2 السيد فضيلي مي 2ة، 

الوحيد  واملسير  الوحيد  الشريك 

للشركة إلى أجل غير مسمى

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :14 2قم  بند 

املسير  فضيلي مي 2ة،  السيد:  م يلي: 

الوحيد للشركة إلى أجل غير مسمى

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

07 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4254.

295I

fiscontrole

sidreq
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

fiscontrole
 rue prince moulay abdellah 99
casa، 22222، casablanca maroc

sidreq شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 34 
 boulevard rahal el meskini casa

.22222 casablanca maroc
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.33391

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 ين ير   19 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   10.080.000«
»CAPITAL د2هم« إلى »10.800.000 
د2هم« عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أ2ب ح أو عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861480.
296I

GHIZLANE DOUBLANE

 CLINIQUE
 D›OPHTALMOLOGIE EL

JADIDA
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
2قم 5 عم 2ة العشدي ش 2ع محمد 
الس د2 ، 24000، الجديدة املغرب

 CLINIQUE
 D›OPHTALMOLOGIE EL

JADIDA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
غزال9 13 الط بق الث ني شقة 3 - 

الجديدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

20425

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE

EL JADIDA

مصحة  غرض الشركة بإيج ز:   -

لجراحة العيو9 

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 -  3 شقة  الث ني  الط بق   13 غزال9 

الجديدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) احمد غ نيم بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: 41 تجزئة بد2 حي 

السالم  24000 الجديدة املغرب

بنجلو9  حميد  السيد)ة)   -

 209 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الجديدة   24000 القد2  تجزئة 

املغرب

اب ظة  عف ف  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الجديدة   24000 1 زنقة الخميس ت 

املغرب

الشويرم ني  أحم دو  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الرقم 

الجديدة   24000 تجزئة االمواج   08

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) احمد غ نيم 

- السيد)ة) حميد بنجلو9 

- السيد)ة) عف ف اب ظة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.20425

297I

FLASH ECONOMIE

EXTRA MARBRE STONE
إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

EXTRA MARBRE STONE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 26، ش 2ع 

مر2 السلط 9 شقة 3 الط بق 1 - 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.857280

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 04 أكتوبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

- بيع األسهم

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

- تغيير املسير

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 الق نو9 االس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 04 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

أكتوبر 2022 تحت 2قم 857280.

298I

SFM EXPERTS

 OCEAN VAGABOND
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

2فع 2أسم ل الشركة

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 22522،

CASABLANCA MAROC

 OCEAN VAGABOND HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 ش 2ع 

موالي 2شيد شقة 2قم 10.  - 73222 

الداخلة اململكة املغربية.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.9297

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   12 في  املؤ2خ  الوحيد 

بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع  تم 

د2هم«   952.222,22« قد2ه 

إلى  د2هم«   CAPITAL« من  أي 

طريق  عن  د2هم«   1.222.222,22«

:  إدم ج احتي طي أو أ2ب ح أو عالوات 

إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2223 تحت 2قم 151/2223.

299I

Trusted insights
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Trusted insights شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي موطن 

عند ابيمو في 15 ش 2ع البط ل 

شقة 2قم 4 اكدال - أكدال الري ض 

املغرب

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

166851

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   24

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

Trusted insights

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االستش 2ات امل لية والق نونية

موطن  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

15 ش 2ع البط ل شقة  عند ابيمو في 

2قم 4 اكدال - أكدال الري ض املغرب

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 10000 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) بسو املهدي بصفته)ا)  

 3 د  عم 2ة  ب:  عنوانه  والك ئن 

السالم  دا2  حدائق  اق مة   22 شقة 

السوي�ضي الرب ط - السوي�ضي املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

 22:22:22  27-23-2223 بت 2يخ 

تحت 2قم 166851.

322I

Akimino games

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Akimino games شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 32 

شقة 8 ش 2ع موالي احمد الوكيلي 

حس 9 الرب ط - حس 9 املغرب

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

166853

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

Akimino games

 • بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وجه  وعلى  املعلوم ت  تكنولوجي  

واإلبداع  الشحث  الخصوص 

والتطوير والتوزيع واملعلوم ت والشدء 

والتطشيق واالستغالل والتسويق ألي 

طريقة أو برن مج ب إلض فة إلى أنشطة 

والتطوير  االستش 2ية  الخدم ت 

وعلى  الكشيرة  األنظمة  على  املطشقة 

وجه الخصوص على اإلنترنت / الويب

- عنوا9 املقر االجتم عي: عم 2ة 32 

الوكيلي  ش 2ع موالي احمد   8 شقة 

حس 9 الرب ط - حس 9 املغرب

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 10000 

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوبكر  العمري  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

سال الجديدة 2قم 597 سال الجديدة 

- حصي9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

 22:22:22  27-23-2223 بت 2يخ 

تحت 2قم 166853.

321I

PERLA GESTION

AYKA GYPS
تأسيس شركة

PERLA GESTION

ص.ب 180  كلميمة الراشيدية 

ص.ب 180  كلميمة الراشيدية، 

52250، كلميمة املغرب

AYKA GYPS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قصر 

مصي�ضي النيف تنغير - تنغير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4187

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 05 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AYKA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

GYPS

- غرض الشركة بإيج ز: األشغ ل 
املختلفة - أشغ ل الديكو2 و الجشص

قصر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
مصي�ضي النيف تنغير - تنغير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

وحو�ضى  مش 2ك  السيد)ة)    -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: النيف 

تنغير 45800 تنغير املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) مش 2ك وحو�ضى  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2022 نونبر   23 بت 2يخ 

.4187
322I

L EXPERT DE GESTION

 DIMO-IMMOBILIER.MA
SARL

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 24 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 DIMO-IMMOBILIER.MA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زينيث 

بيزنس سنتر ش 2ع مسلم تجزئة بوك 2 
الط بق الث لث شقة 14 ب ب دك لة 

مراكش 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133673

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

DIMO-IMMOBILIER.MA SARL

غرض   - غرض الشركة بإيج ز:   -

العق 2ية  املع مالت  بإيج ز:  الشركة 

والشهرة.

املهنية  اإليج 2ات  تسيير   -

واإلسك 9 وتسيير الوك الت العق 2ية

للعق 2ات  العق 2ات  تطوير   -

السكنية أو التج 2ية.

- تقديم الخدم ت واملشو2ة.

- إدا2ة املمتلك ت وتنظيمه  ونق بة.

- ضم ن ت اإليج 2.

- أعم ل متنوعة أو إنش ءات.

زينيث  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بيزنس سنتر ش 2ع مسلم تجزئة بوك 2 

ب ب دك لة   14 الث لث شقة  الط بق 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 MAX ROSARI السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

بنوا2 ش 2ع محمد الخ سم مجموعة 

 40000 جليز مراكش   2 الشهجة 2قم 

مراكش املغرب

 CLAUDON REGIS السيد)ة)   -

ROBERT بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

طريق  اللويدات  كنزي  اق مة  ب: 

مراكش   40000 مراكش  و2زازات 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 MAX ROSARI (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.133673

323I

acte sous signe privé

إمونيدا
تأسيس شركة

L›ECOLE DU LEAD

 ZENITH BUSINESS CENTER

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 N°14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

إمونيدا  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : مركز 

األعم ل زنيث، ش 2ع مسلم تجزئة 

بوك 2، الط بق الث لث ،شقة 2قم 

14، ب ب  دك لة، مراكش 40000 

مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

145231

 15 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : إمونيدا 

بيع،  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

فيالت؛  شقق،  عم 2ات،  كراء،شراء 

تسويق  مشنية.  غير  أو  مشنية  أ2ا�ضي 

كراء، استيراد وتصدير مواد و أدوات 

الشن ء

مركز   : عنوا9 املقر االجتم عي:   -

تجزئة  مسلم  ش 2ع  زنيث،  األعم ل 

بوك 2، الط بق الث لث ،شقة 2قم 14، 

ب ب  دك لة، مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

12.222,22 د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

انيدا  إسم عيل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الزاوية 

مكر2   20 2قم  طوالة  املشرع  ق ع 

مراكش 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 0إسم عيل انيدا 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.145231

324I

CABINET AEQ

أكرو فينانس كون�ضي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 22242،

CASABLANCA MAROC

أكرو فين نس كون�ضي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي 3, زنقة بير 

حكيم تجزئة فودادي طريق وازيس 

- - الدا2 الشيص ء املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.223235

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2015 يونيو   01 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

الشرك ت  جميع  في  املس همة   *

الحي زة  بواسطة  املجموع ت  أو 

و  الشيع  و  االندم ج  و  التسجيل  و 

التش دل,

* الحي زة و الشيع لكل مت ع أو حق 

عق 2ي و كذلك جميع القيم املنقولة 

أو  التج 2ية  الشرك ت  حصص  أو 

املدنية,

*التسيير املش شر أو الغير املش شر و 

مراقشة جميع الشرك ت,

* الد2اسة و تحقيق االستثم 2ات,

* االستثم 2 في املمتلك ت العق 2ية 

و الغير العق 2ية,

الد2اس ت و االستش 2ة للفروع   *

و للشرك ت,

و بصفة ع مة جميع العملي ت   *

و  امل لية  و  والصن عية  التج 2ية 

عالقة  له   العق 2ية  والغير  العق 2ية 

ب لهدف  مش شرة  غير  أو  مش شرة 

التوسع  أو ق بلة لتسهيل  االجتم عي 

أو التقدم..

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

يوليوز 2015 تحت 2قم 579840.
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CABINET AEQ

أكرو فينانس كون�ضي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 22242،
CASABLANCA MAROC

أكرو فين نس كون�ضي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 3, زنقة بير 
حكيم تجزئة فودادي طريق وازيس 

- - الدا2 الشيض ء املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.223235

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2015 يونيو   01 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   1.710.800«
 1.810.800« إلى  د2هم«   CAPITAL«
تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

يوليوز 2015 تحت 2قم 579840.
326I

دا2 االستثم 2

 نصاري رويد
تأسيس شركة

دا2 االستثم 2
ش 2ع موالي سليم 9 عم 2ة امل مو9 
16 مكتب 2 املدينة العلي  ، 14000، 

القنيطرة املغرب
 نص 2ي 2ويد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي موالي عشد 

العزيز مكتب 2قم 3  - القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68373

بمقت�ضى  عقد موثق مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :   بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

نص 2ي 2ويد

نقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خدم ت  الشن ء،  خدم ت  الشض ئع، 

اخرى...

موالي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عشد العزيز مكتب 2قم 3  - القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ع ئشة  الص بي  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

  16150 تجزئة الرحمة دا2 الكدا2ي 

بلقصيري املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الص بي ع ئشة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.68373

327I
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FIDUNARA

MABANI AHROUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUNARA
زنقة 32 2قم 155 حي موالي عشد هللا 
عي9 الشق الدا2الشيض ء ، 20260، 

الدا2الشيض ء املغرب
MABANI AHROUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اإلد2يسية 
1 زنقة 48 2قم 57 الدا2 الشيض ء - 

20440 الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.140855

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 12 دجنبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»اإلد2يسية 1 زنقة 48 2قم 57 الدا2 
الشيض ء  الدا2   20440  - الشيض ء 
قس 2ية املعطي بن   47« إلى  املغرب« 
موالي  مق طعة  السد2ي  حي  زي د 
 20660  - الدا2الشيض ء  2شيد 

الدا2الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 853453.
328I

AGS CONSEIL

 LYCEE PRIVE
 INTERNATIONAL EMILIE

DU CHÂTELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة املس همة

AGS CONSEIL
 Bd Rahal El Meskini n° 8 ,51
 51, Bd Rahal El Meskini n° 8،
22122، Casablanca MAROC

 LYCEE PRIVE INTERNATIONAL
EMILIE DU CHÂTELET FORME_

JURIDIQUE
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46 ش 2ع 
الز2قطوني مكتب 15-16 ط بق 6 

20000 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس » شركة 

املس همة«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

567449

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 32 

شركة  تأسيس«  تقر2   2022 نونبر 

املس همة« ذات الشي ن ت الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LYCEE : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 PRIVE INTERNATIONAL EMILIE

DU CHÂTELET

اقتن ء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وبن ء وتأجير مدا22 خ صة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 46 ش 2ع 

 6 ط بق   15-16 مكتب  الز2قطوني 

20000 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة): 99

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 322.222 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

322.222 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 1 د2هم، 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

للمتصرفي9 أو أعض ء مجلس الرق بة 

وملراقب أو ملراقبي الحس ب ت وصفتهم 

وموطنهم: 

الس �ضي  يونس  السيد)ة)   -

زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ليير فيال ك لشتو 20000 الدا2الشيض ء 

املغرب

الد2ابي  محمد  السيد)ة)   -

ك زا  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املدينة   9 الو   56 فيال  ت و9  كرين 

الدا2الشيض ء   20000 الخضراء 

املغرب

محشوبي  زكري ء  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

بوعزة  دا2   29 2قم   2 أنف   طم 2يس 

20000 الدا2الشيض ء املغرب

 CASABLANCA  -

شركة   CONSULTING GROUP

بصفته    املحدودة  املسؤولية  ذات 
والك ئن مقره  اإلجتم عي ب: 91 زنقة 

الدا2الشيض ء   20000 سيجلم سة  

املغرب
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 84591

األس �ضي  النظ م  مقتضي ت   -

وتوزيع  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 
األ2ب ح: طشق  للق نو9

املنصوص  الخ صة  االمتي زات   -

عليه  لف ئدة كل شخص: ال �ضئ

املقتضي ت  االقتض ء،  عند   -
املخول  األشخ ص  بقشول  املتعلقة 

جه ز  وتعيي9  األسهم  تفويت  لهم 

طلش ت  في  الشت  له  املخول  الشركة 

القشول: -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   05 بت 2يخ 

.567449

329I

BELGAZI ALI

MONITAF
تأسيس شركة

BELGAZI ALI
ش 2ع امير موالي عشد هللا 2قم 33 
- طشق 1 - 2قم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
MONITAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

مونى - محل 2قم 20 -الط بق الرابع 
2قم 9 . 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135625

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MONITAF

بشكل  بإيج ز:   غرض الشركة   -

بن ء،  تش دل،  بيع،  اقتن ء،  أس �ضي، 

تأجير، وتشغيل جميع املش ني.

املمتلك ت  جميع  وبن ء  اقتن ء   -

العق 2ية.

- التطوير العق 2ي بشكل ع م.

- املش 2كة املش شرة أو غير املش شرة 

في 2أ2 امل ل في جميع الشرك ت التي 

سيتم  التي  أو  ب لفعل  ت سيسه   تم 

ت سيسه  وله  غرض مم ثل أو مرتشط.

املع مالت  ع مة جميع  وبصفة   -

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج 2ية 

األو2اق امل لية أو العق 2ات التي من 

املحتمل أ9 تعزز تطو2 الشركة..

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

-الط بق الرابع   20 - محل 2قم  مونى 

2قم 9 . 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

جرموني   حميد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تفرسيت الد2يوش  62253  الد2يوش  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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- السيد)ة) حميد جرموني  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.135625

312I

SYSTEM ACIER

SYSTEM ACIER
تأسيس شركة

SYSTEM ACIER

 VILLA 9K4 RUE ANNAJD HAY

RIAD ، 12222، RABAT MAROC

SYSTEM ACIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 VILLA وعنوا9 مقره  اإلجتم عي

 9K4 RUE ANNAJD HAY RIAD

- 12222 RABAT

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

165513

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SYSTEM ACIER

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء

 VILLA عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 9K4 RUE ANNAJD HAY RIAD

- 12222 RABAT

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) الزين هش م بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: أمل 5 الرقم 886 
الرب ط    10000 م  ي.  ح.  املسيرة 

املغرب
محيب  عشداللطيف  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
سط ت     26050 بوحولة ابن احمد 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الزين هش م 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 ين ير   19 بت 2يخ 

.165513
311I

مكتب معيشة للحس ب ت و األستش 2ات الجش ئية

STE JAD RIDA SARL AU
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 
األستش 2ات الجش ئية

حي السالم بلوك E  2قم 22 -- سيدي 
سليم 9 ، 14200، سيدي سليم 9 

املغرب
STE JAD RIDA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مكتب 2قم 
3 اق مة الي سمي9 25 ش 2ع يعقوب 

املنصو2  14000 القنيطرة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
68485

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 28 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 JAD RIDA SARL AU

توزيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االدوات الطشية

مكتب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ش 2ع   25 الي سمي9  اق مة   3 2قم 

يعقوب املنصو2  14000 القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

2ض   الوحداني  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

  04 املغرب العربي الط بق االول 2قم 

14200 سيدي سليم 9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الوحداني 2ض  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.68485
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أوديسيم كوسولتي9

أوديسيم كوسولتين
تأسيس شركة

أوديسيم كوسولتي9
تجزئة ك ديرية ، عم 2ة  27، الط بق 

3، الرقم 19 مكر2، ليس سفة ، 
20190، الشيض ء املغرب

أوديسيم كوسولتي9 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
ك د2ية، عم 2ة 27، الط بق 3 ، 

الرقم 19 مكر2، ليس سفة 20190 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

861566

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

أوديسيم كوسولتي9

خشير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مح سش تي

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 ،  3 الط بق   ،27 عم 2ة  ك د2ية، 

 20190 ليس سفة  مكر2،   19 الرقم 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بنرقية  مصطفى  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الدي 2 

الجديدة، الزنقة 12، الرقم 42، عي9 

الشق 20470 ألشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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- السيد)ة) مصطفى بنرقية 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.861566

313I

la marocaine des bilans

 AKCHOUD RESTAURATION
BUSINESS CONSULTING

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 ين ير مكتب 2قم 8 عم 2ة 

أد2ا2 حي الداخلة ، 80060، أك دير 

املغرب

 AKCHOUD RESTAURATION

BUSINESS CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم أ/ 

532 حي الوف ق بنسرك و 80000 

أك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

54575

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AKCHOUD RESTAURATION

BUSINESS CONSULTING

خدم ت  غرض الشركة بإيج ز:   -

املط عم

2قم أ/  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 80000 بنسرك و  الوف ق  حي   532

أك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
محمد  اكشود  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 80000 حي الوف ق بنسرك و   532/ أ 

أك دير املغرب
- السيد)ة) مرية نعيمة  بصفته)ا)  
املن 2  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 
االطل�ضي الشقة 10 ط 2 عم 2ة 109 

40000  مراكش  املغرب
2وميس ء  اكشود  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 80000 بنسرك و  الوف ق  حي   532

أك دير املغرب
الدين  اكشود شرف  السيد)ة)   -
بلوك  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
أ 2قم 532 حي الوف ق 80000 أك دير 

املغرب
2يح نة   اكشود  السيد)ة)    -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 80000 حي الوف ق بنسرك و   532/ أ 

أك دير املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) اكشود محمد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.54575
314I

YUSSER IMMO

يسر إيمو
إعال9 متعدد القرا2ات

YUSSER IMMO
 LOT FAL BD CHFCHAOUNI

 N°14 AIN SEBAA CASABLANCA
، 2، CASABLANCA MAROC

يسر إيمو »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: إق مة ف ل 
ش 2ع شفش وني 2قم 14 عي9 السشع 

الدا2الشيض ء  - - الدا2الشيض ء 
املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.335255
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 10 غشت 2022
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
مه مه  السيد محمد ك 2 من  عزل 

كمسير وحيد للشركة 
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعيي9 السيدة بلع لم ف طمة و حليمة 
ك 2 كمسيرين جدد للشركة ملدة غير 

منتهية 
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 
ستكو9 الشركة ملزمة بشكل صحيح 
ف طمة  لـسيدة  املشترك  ب لتوقيع 

بلع لم و السيدة حليمة ك 2
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :17 2قم   بند 
م يلي: ستكو9 الشركة ملزمة بشكل 
لـسيدة  املشترك  ب لتوقيع  صحيح 
ف طمة بلع لم و السيدة حليمة ك 2

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

شتنبر 2022 تحت 2قم 838273.
315I

H.A ACCOUNTING GROUP

لكريسطال فيوند
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

لكريسط ل فيوند شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيدوعنوا9 مقره  اإلجتم عي 

ش 2ع االزده 2 تجزئة الصنوبر 2قم  
10 مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134277

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

لكريسط ل فيوند

ت جر  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الجزا2 ب لتفصيل

استيراد و تصدير

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 10 2قم   الصنوبر  تجزئة  االزده 2 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الن صري  الدين  نو2  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 40000 مراكش   51 فيال  د  اسيف 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) نو2 الدين الن صري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134277

316I
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CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

BLG-BABIL
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

BLG-BABIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2 مجمع 

أبراج السالم بلوك 2 2قم 4 90000 

طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135459

 07 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

BLG- بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

BABIL

مخبزة،  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

انت ج الخبز ومشتق ته

- عنوا9 املقر االجتم عي: 2 مجمع 

 90000 4 2 2قم  أبراج السالم بلوك 

طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

شخيمة  يونس  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: مجمع 

الط بق االول 2قم   16 اق مة  مهدية 

48 90000 طنجة املغرب

شخيمة   ادام  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: مجمع 
الط بق االول 2قم   16 اق مة  مهدية 

48 90000 طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) يونس شخيمة 
- السيد)ة) ادام شخيمة  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.135459
317I

fam consulting

AUDIT ETOILE EXPERTISE
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 42222، marrakech maroc
  AUDIT ETOILE EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  عم 2ة 
اطل�ضي ب2 شقة 2 ش 2ع 11 ين ير 

مراكش 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي:  

133835
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 12 
شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AUDIT ETOILE EXPERTISE
- غرض الشركة بإيج ز: مح سب 

خشير
عم 2ة  عنوا9 املقر االجتم عي:    -
ين ير   11 ش 2ع   2 شقة  اطل�ضي ب2 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

 20.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
لطيف  الحسن  السيد)ة)   -
 44 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
980 س نت لو2 سو2 لويرفرنس   44 

980 س نت لو2 فرنس  
عالوي  محمد  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
2ين     35222 فرنس    2ين   35222

فرنس 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الحسن لطيف 
- السيد)ة) محمد عالوي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم   تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.133835
318I

s1 consulting

برومو مين انرجي
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31222،
SEFROU MAROC

برومو مي9 انرجي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 2قم 

18 ش 2ع محمد الخ مس املدينة 
الجديدة صفرو  31222 صفرو  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3981

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

برومو  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

مي9 انرجي

- غرض الشركة بإيج ز: املن جم

الشن ء 

أشغ ل متعددة 

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 18 ش 2ع محمد الخ مس املدينة 

الجديدة صفرو  31222 صفرو  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد أغيل  بصفته)ا)  

طريق   558 2قم  والك ئن عنوانه ب: 

بومدين  سيدي  هند  تجزئة  املنزل 

صفرو  31222 صفرو  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد أغيل  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.  3981

319I
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AMJ MANAGEMENT

 INTERNATIONAL
MIGRATION AGENCY

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  اال2د9  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول 2قم 32   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 INTERNATIONAL MIGRATION

AGENCY  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 16 ش 2ع 

برك 9 اق مة مونى الط بق 3 شقة 

16 - طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135637

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 INTERNATIONAL MIGRATION

 AGENCY

مكتب  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التشغيل الدولى

- عنوا9 املقر االجتم عي: 16 ش 2ع 

برك 9 اق مة مونى الط بق 3 شقة 16 

- طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

يحي وي  لحشيب  السيد)ة)   -
 415 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
ش 2ع الحسن الث نى العروي الن ضو2 

62000 الن ضو2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) لحشيب يحي وي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.135637
322I

FINAUDIT

   REMAPTEL S.A.R.L
 SOCIETE DE REALISATION
 MAINTENANCE PROJETS

TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 22312،

CASABLANCA MAROC
   REMAPTEL S.A.R.L

 SOCIETE DE REALISATION
 MAINTENANCE PROJETS

TELECOM   شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 189،ش 2ع 
أم الربيع مجمع السالم 2قم 

3،االلفة الدا2الشيض ء - 20000 
الدا2 الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.359511
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 10 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»189،ش 2ع أم الربيع مجمع السالم 
2قم 3،االلفة الدا2الشيض ء - 20000 
»مجمع  إلى  املغرب«  الشيض ء  الدا2 

 - 806 سليج،سال الجديدة سال  2قم 

11000 سال  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861719.

321I

فيديت كو ش م م

STE NADOR PVC
تأسيس شركة

فيديت كو ش م م

ش 2ع موالي علي الشريف 2قم 13 
لعري الشيخ ، 62000، الن ظو2 

املغرب

STE NADOR PVC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الوحدة زنقة سبتة 2قم 12 سلوا9 

62000 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25407

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

07 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

NADOR PVC

- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 

أشغ ل زج ج الشيفي�ضي و األملنيوم

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

سلوا9   12 الوحدة زنقة سبتة 2قم 

62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 122,22 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عشد الواحد السق لي  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الن ظو2   62000 املج هدين العروي  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد الواحد السق لي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.25407

322I

AMAL BENJELLOUN

ميد ج س
إعال9 متعدد القرا2ات

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93242، TETOUAN

MAROC

ميد ج 2 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي 

أسق لة - قش لة ب ب العقلة - الط بق 

األول - 93222 تطوا9 املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.27887

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 02 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

حصة   500 املوافقة على بيع  م يلي: 

من  اجتم عية في شركة ميد ج 2  

الرفيع  عشد  مد2ا2ي  السيد  طرف 

لف ئدة السيد أيوب الش مي



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5456

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تنصل و خروج السيد مد2ا2ي عشد 

الرفيع كشريك من شركة ميد ج 2

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحويل الشكل الق نوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شربك وحيد

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر اإلجتم عي من حي الوق ية 

- 2قم 311 - تطوا9 إلى العنوا9 : حي 

األسق لة - قش لة ب ب العقلة - الط بق 

األول - تطوا9 

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

بمقدا2  الشركة  2أسم ل  من  الرفع 

إجراء  طريق  عن  د2هم   800000

املحددة  الشركة  ديو9  مع  مق صة 

السيد  لف ئدة  املستحقة  و  املقدا2 

الش مي أيوب

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

بمقدا2  الشركة  2أسم ل  من  الرفع 

تقديم  طريق  عن  د2هم   1100000

حصص نقدية و ذلك بمقدا2 الربع 

على أ9 تدفع الثالثة أ2ب ع الش قية في 

دفعة واحدة أو عدة دفع ت حسب 

ال  أجل  داخل  املسير  يتخذه  قرا2 

ت 2يخ  من  ابتداء  سنوات   5 يتج وز 

اإليداع الق نوني   

قرا2 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النظ م األس �ضي للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  بند 

ذات  شركة  تأسيس  تم  لقد  م يلي: 

املسؤولية املحدودة من شربك وحيد 

تعديله  تم  كم    5.96 للق نو9  وفق  

ب لق نو9 21.05

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

األسق لة  حي   : هو   اإلجتم عي  املقر 

 - الط بق األول   - - قش لة ب ب العقلة 

تطوا9 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

عند التأسيس تم دفع 100000 نقدا 

و بقرا2 املحضر بت 2يخ 22/22/2223 

تم الرفع من 2أسم ل الشركة بمقدا2 

إجراء  طريق  عن  د2هم   800000

املحددة  الشركة  ديو9  مع  مق صة 

السيد  لف ئدة  املستحقة  و  املقدا2 

2أسم ل  من  الرفع  و  أيوب  الش مي 

د2هم   1100000 بمقدا2  الشركة 

نقدية  حصص  تقديم  طريق  عن 

تدفع  أ9  على  الربع  بمقدا2  ذلك  و 

الثالثة أ2ب ع الش قية في دفعة واحدة 

يتخذه  قرا2  حسب  دفع ت  عدة  أو 

املسير داخل أجل ال يتج وز 5 سنوات 

ابتداء من ت 2يخ اإليداع الق نوني   

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

يصل 2أسم ل الشركة إلى 2000000 

حصة   20000 إلى  مقسمة  د2هم  

اجتم غية  قيمة كل حصة 100 د2هم 

  1175000 مكتتشة و محر2ة بمقدا2 

و هي بإسم   20000 إلى   1 مرقمة من 

السيد الش مي أيوب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 2974.

323I

fiding sarl

 ZOUHOUR SANTE ET BIEN
ETRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 52222،
MEKNES MAROC

 ZOUHOUR SANTE ET BIEN
ETRE شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 

1101 مرج 9 2 - 50000 مكن 2 
املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.40711

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2 حل   2022 م ي   17 في  املؤ2خ 
 ZOUHOUR SANTE ET BIEN
ETRE شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مشلغ 2أسم له  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
 -  2 مرج 9   1101 2قم  اإلجتم عي 
ل  نتيجة  املغرب  مكن 2   50000

املن فسة.
و عي9:

و  مودالي  حكيمة    السيد)ة) 
عنوانه)ا) عم 2ة 01 شقة 09 الط بق 
23 تجزئة السعدية 50000  مكن 2 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 17 م ي 2022 وفي 2قم 1101 

مرج 9 2 - 50000 مكن 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر   06 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2022 تحت 2قم 762.
324I

محمد وهرا

SIFREMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

محمد وهرا
2قم 48 زنقة 15 الحي الصن عي ايت 
ملول ، 86152، ايت ملول املغرب

SIFREMAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : طريق 
أسفي دوا2 السيفر حربيل مراكش - 

42322 مراكش املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.97471

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2 حل   2223 ين ير   20 املؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة   SIFREMAT
 100.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 
 - أسفي دوا2 السيفر حربيل مراكش 

42322 مراكش املغرب نتيجة لعدم 
الذي  الغرض  مزاولة  من  التمكن 
)محطة  الشركة  أجله  من  أنشئت 

بنزين).
و عي9:

أيت علي  عشد السالم   السيد)ة) 
الحي   15 زنقة   48 2قم  عنوانه)ا)  و 
أيت   86150 ملول  أيت  الصن عي 

ملول املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
طريق  وفي   2223 ين ير   20 بت 2يخ 
 - أسفي دوا2 السيفر حربيل مراكش 

42322 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 2824.
325I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

GAMMA PANNEAUX
إعال9 متعدد القرا2ات

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93222، tetouan

maroc

GAMMA PANNEAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: املجمع 

السكني بنونة ش 2ع عشد هللا الفخ 2 

الشطر 2 عم 2ة A1 مكتب 2قم 2 - 

93232 تطوا9 املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.31925

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 27 م ي 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

هشة 25 حصة من السيد محمد ا نو2 

بنونة  لف ئدة السيد محمد بنونة

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

50 حصة  من السيد ي سي9  تفويت 

السيد مراد  لف ئدة  الصروخ   كريم 

بنونة.
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قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

50 حصة  من السيد ي سي9  تفويت 

لف ئدة السيدة ن هد  كريم الصروخ  

بنونة 

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

املسيرين  استق له  على  املوافقه 

كريم  ي سي9  الس ده   القدامى 

الصروخ و محمد بنونة

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 املسير الجديد للشركه السيد 

مراد بنونة

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  االجتم عي   املقر  تحويل 

املجد  »تجزئة  القديم  املقر  من 

طنجة   90000  -  649 القطعة  2قم 

»املجمع  الجديد  املقر  إلى  املغرب« 

السكني بنونة ش 2ع عشد هللا الفخ 2 

 -  2 مكتب 2قم   A1 عم 2ة   2 الشطر 

تطوا9

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

املقر االجتم عي

بند 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

الحصص االجتم عيه

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

2ا2 م ل الشركه

على  ينص  الذي   :43 2قم  بند 

م يلي: تعيي9 املسيرللشركه

على  ينص  الذي   :44 2قم  بند 

م يلي: اإليداع الق نوني لدى املحكمه 

االبتدائيه بتطوا9

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوا9  بت 2يخ 13 يوليوز 

2022 تحت 2قم 1573.

326I

ع دل الزميتة - مح سب-

METALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ع دل الزميتة - مح سب-

250 حي االدا2سة بلوك 2 ت زة ، 

35222، ت زة املغرب

METALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

أمي9 سكن 2قم 185  - 35222 ت زة 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.4009

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

16 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مشلغ 2أسم له     METALUMINIUM

مقره   وعنوا9  د2هم   80.000

2قم  سكن  أمي9  تجزئة  اإلجتم عي 

35222 ت زة املغرب نتيجة ل   -   185

: -انعدام املردودية.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ت زة   35222  -   185 أمي9 سكن 2قم 

املغرب. 

و عي9:

و  بلحش ش   محمد    السيد)ة) 

2قم  سكن  أمي9  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي  ت زة   35222   185

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  بت زة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 78/2223.

327I.

ANN BO JAL

EMC ADS

إعال9 متعدد القرا2ات

ANN BO JAL

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

EMC ADS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 12 عم 2ة 

نوه  ش 2ع أحفير الط بق الرابع 2قم 

26. - 90000 طنجة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.114283

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 م 22 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

اس مة حم ني  السيد  تفويت  م يلي: 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

2قم KB95145، املغربي،332 حصة 

للشركة  االجتم عية  الحصص  من 

الح ملة  2اقي  السعدية  للسيدة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.JA133976

على  ينص  الذي   :2 2قم  قرا2 

م يلي: تفويت السيد سليم 9 جعش ق 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

2قم K462285، املغربي، 332 حصة 

للشركة  االجتم عية  الحصص  من 

الح ملة  2اقي  السعدية  للسيدة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.JA133976

على  ينص  الذي   :3 2قم  قرا2 

الت زي  عثم 9  السيد  تفويت  م يلي: 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

2قم KB98925، املغربي، 342 حصة 

للشركة  االجتم عية  الحصص  من 

الح ملة  2اقي  السعدية  للسيدة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.JA133976

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.  

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

انه ء مه م املديرين املش 2كي9: السيد 

سليم 9  السيد  حم ني،  اس مة 

جعش ق و السيد عثم 9 الت زي

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 السيدة السعدية 2اقي مسييرة 

جديدة للشركة.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

الذي   : املعنية  الشنود  2قم  بند 

ينص على م يلي: ب لتعديل اعاله.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 3463.

328I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE MAZOUZ

LOGISTIQUES

إعال9 متعدد القرا2ات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86352، INEZGANE MAROC

 SOCIETE MAZOUZ

LOGISTIQUES  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2قم 362 

حي سيدي سعيد الد2ا2كة اك دير  - 

80000 اك دير  املغرب .

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.47791
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بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير 2223   22 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
حي    362 نقل مقر الشركة من 2قم 
سيدي سعيد الد2ا2كة اك ديرالى 2قم 

46 حي املسيرة الد2ا2كة اك دير 
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
استق لة السيد حسن مزوز الح مل 
من   J361384 للشط قة الوطنية 2قم 
مه مه كمسير وحيد للشركة وتعيي9 
السيدة حن 9 زك غ الح ملة للشط قة 
كمسيرة   SJ36724 2قم  الوطنية 
غير  لفترة  للشركة  جديدة  وحيدة 

محدودة
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 الق نو9 األس �ضي لشركة
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :04 2قم  بند 
 46 يوجد مقر الشركة برقم  م يلي:  

حي املسيرة د2ا2كة اك دير 
بند 2قم 17: الذي ينص على م يلي: 
الح ملة  السيدة حن 9 زك غ   تعيي9 
 SJ36724 2قم  الوطنية  للشط قة 
كمسيرة وحيدة جديدة للشركة لفترة 

غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   07 بت 2يخ  ب ك دير   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120722.
329I

AFC PARTENAIRE

DREAM ATMOSPHERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
42222، MARRAKECH maroc

DREAM ATMOSPHERE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنيت 
بزنيس س نتر ش 2ع مسلم تجزئة 

بوك 2 الط بق الث لثة شقة 14 ب ب 
دك لة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب .
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.134221

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تمت   2223 م 22   06 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة) فؤاد  الخمي�ضي 
حصة اجتم عية من أصل   10.000
)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   10.000
م 22   06 بت 2يخ  السمري   صف ء 

.2026
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 22   07 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 3214.
332I

ANEXIS CONSEIL

موند افريك بالست
تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجمعة الط بق 
االول الشقة 6 الدا2 الشيض ء، 
Casablanca ،20110 املغرب

موند افريك بالست  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 96 ش 2ع 
آنف  الط بق 9 الشقة 2قم 91 - 

الدا2الشيض ء  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

540651
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 
أبريل 2022 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
موند  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

افريك بالست 
إنت ج  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
الشالستيكية  املواد  وتجهيز  وتصنيع 

املنتج ت  جميع  وإنت ج  لتصنيع 

الشالستيكية

 96 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 91 الشقة 2قم   9 ش 2ع آنف  الط بق 

- الدا2الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

صبري  هش م  السيد)ة)   -

 137 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 22322 برجة  عي9  الرم ية  حقل 

الدا2الشيض ء  املغرب 

املشهو2  محسي9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: جميلة 

 20440 ق ج   48 2قم   105 زنقق   4

الدا2الشيض ء  املغرب 

النق ش  ف طمة  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 13122 261 تجزئة الو2ود الشقة 3 

بوزنيقة  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) هش م صبري 

- السيد)ة) ف طمة النق ش 

- السيد)ة) محسي9 املشهو2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 أبريل   19 بت 2يخ 

.540651

331I

bara et associés

MOUNICREA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

bara et associés
 Rue EL araar Angle BD. Lalla 1
 Yacout Casablanca، 22222،

CASABLANCA maroc
MOUNICREA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية محج 
سجلم سة و محج طنط 9 - 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.353527

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2022 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 32 دجنبر 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

2أسم له   مشلغ    MOUNICREA

مقره   وعنوا9  د2هم   10.000

و  زاوية محج سجلم سة  اإلجتم عي 

محج طنط 9 - 20000 الدا2 الشيض ء 

التصفية  حل    : ل  نتيجة  املغرب 

مونية  السيدة  تبرئة  تم  النهآءية 

العمو2ي كمصفي للشركة.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محج سجلم سة و محج طنط 9   – 

  MAROC 22222 الشيض ء  الدا2 

الدا2 الشيض ء املغرب. 

و عي9:

و  العمو2ي  مونية   السيد)ة) 
و  سجلم سة  محج  زاوية  عنوانه)ا) 

محج طنط 9    20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :  
زاوية محج سجلم سة و محج طنط 9   

– الدا2 الشيض ء
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858577.

332I

bara et associés

CHAZZEL HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bara et associés

 Rue EL araar Angle BD. Lalla 1

 Yacout Casablanca، 22222،

CASABLANCA maroc

CHAZZEL HOLDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محج حي 

موزا2 وش 2ع أنف  إق مة بتي بغ دي    

الدا2 الشيض ء - 20000   الدا2 

الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.435691

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2022 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 32 دجنبر 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

  CHAZZEL HOLDING املحدودة 

مشلغ 2أسم له  10.000 د2هم وعنوا9 

موزا2  حي  محج  اإلجتم عي  مقره  

وش 2ع أنف  إق مة بتي بغ دي    الدا2 

الشيض ء  الدا2     20000  - الشيض ء 

التصفية  حل   : ل  نتيجة  املغرب 

النهآءية   تم تبرئة السيدة 2ج ء بلمي9 

كمصفي للشركة.

و حدد مقر التصفية ب محج حي 

بغ دي      بتي  إق مة  أنف   وش 2ع  موزا2 

الشيض ء   الدا2   MAROC 22222

املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) 2ج ء    بلمي9 و عنوانه)ا) 

أزمو2  طريق   02 2قم  وكن تي  حي 

املغرب  الد2 الشيض ء   20000 أنف    

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: محج حي موزا2 وش 2ع أنف  إق مة بتي 

بغ دي    الدا2 الشيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859280.

333I

مكتب املح سشة

 STE AFRICA SUCCES SARL
AU

تأسيس شركة

مكتب املح سشة

5 زنقة عشد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

 STE AFRICA SUCCES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قصر 

ت غزوت الخنك الرشيدية 52000 

الرشيدية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

16743

 06 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AFRICA SUCCES SARL AU

اعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة

التنظيف 

التج 2ة

قصر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 52000 الرشيدية  الخنك  ت غزوت 

الرشيدية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

يوسف  لقديمي  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 52000 الرشيدية  انكبي  حي   12

الرشيدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لقديمي يوسف 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.16743

334I

tob travaux divers

BAHRIYA HAG T. D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAHRIYA HAG T. D شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوحدة بلوك و 2قم 513 - العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44869

 28 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BAHRIYA HAG T. D

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء  أعم ل   ، الع مة  اإلنش ءات 

 ، الع مة  اإلنش ءات   ، املتنوعة 

واإلدا2ية  السكنية  املش ني  إنش ء 

 ، امللحقة  األعم ل   ، والصن عية 

العق 2ات  على  الش طن  من  التع قد 

وبيع  شراء   ، املش ني  تركيش ت   ،

والصيدلية  الشن ء  ومواد  منتج ت 

تج 2ة   ، العق 2ي  الترويج   ، الع مة 

قطع  وبيع  وتصدير وشراء  واستيراد 

املختلفة. واألعم ل  السي 2ات  غي 2 

 ، املكتبية  واملعدات  اللوازم  تسويق 

وأجهزة الكمشيوتر ،اللوازم واملعدات 

ملنتج ت متنوعة

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الوحدة بلوك و 2قم 513 - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1000 مشلغ الحصص النقدية:   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

العيني9 النومرية  م ء  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب:  )مسيرة)  بصفته  

طرف ية   70050 طرف ية  الحكونية 

املغرب

د2ب ل  ف طمة  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)مسير) 

69 حي خط الرملة  زنقة سو2 2قم 

01 70000 العيو9 املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:
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النومرية  العيني9  م ء  السيد)ة) 

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)مسير) 

طرف ية   70050 طرف ية  الحكونية 

املغرب

ف طمة د2ب ل بصفته   السيد)ة)   -

زنقة  ب:  عنوانه  والك ئن  )مسيرة) 

 01 الرملة  حي خط   69 سو2 2قم 

70000 العيو9 املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.44869

335I

NKH CONSULTING SARL

 S.CONSTRUCTION SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12212، TEMARA

MAROC

 S.CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي تجزئة 24 

هكت 2 سكتو2 2 2قم 201 تم 2ة تم 2ة 

12000 تم 2ة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم السجل التج 2ي 

.0476/133623

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   15 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

األشغ ل مختلفة والشن ء.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   08 بت 2يخ  بتم 2ة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 12123.

336I

EUROMED COMPTA-SARL

FLAT INVEST
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1126 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 42222،
MARRAKECH MAROC

FLAT INVEST  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 01 
تجزئة النخيل 2 2قم 996 ت 2كة 

مراكش 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
134121

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 FLAT بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

 INVEST
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي
2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ت 2كة   996 2قم   2 تجزئة النخيل   01

مراكش 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.000.000 د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
- مشلغ الحصص العينية مع وصف 
 1.000.000 له :  وتقييم  له   موجز 
القطعة  ملكية  ك مل  من  د2هم، 
2قم279 فونتي العلي   مس حة 260 م 
2  يقع في أك دير خ ضع مللكية األ2ض 

2قم 152324/29
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
املرزوقي  عالل  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  تجزئة 
مراكش  ت 2كة   996 2قم   2 النخيل 

40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عالل املرزوقي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134121

337I

sacompta sarl au

 STE ESPACE MADAR
TENDIT

تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 ش 2ع الجيش امللكي ميسو2 ، 

33252، ميسو2 املغرب

  STE ESPACE MADAR TENDIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

افريطيسة ت نديت اوط ط الح ج 

33322 اوط ط  الح ج -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2361

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 ESPACE MADAR TENDIT

- غرض الشركة بإيج ز: استغالل 

مقهى + متح دث + استغالل محطة 

الخدم ت لسي 2ات 

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الح ج  اوط ط  ت نديت  افريطيسة 

33322 اوط ط  الح ج -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ط 2ق بلمكي بصفته)ا)  

افريطيسة  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 

 33322 الح ج  اوط ط  ت نديت 

اوط ط  الح ج املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ط 2ق بلمكي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.2361

338I

FICOMPTA

AFRICA ELEC INDUSTRIE
إعال9 متعدد القرا2ات

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

ف 2 - - ف 2 املغرب.

 AFRICA ELEC INDUSTRIE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2قم 36  

تجزئة الهواء الجميل شقة 2قم 3 

ملعب الخيل ف 2  - ف 2 املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.69029
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بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  م 22 2223   01 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

الوحيد مسيرا  الشريك  يعي9  م يلي: 

محدودة  غير  لفترة  للشركة    
ً
مش 2ك

من  مغربي   ، ابتيتي  محمد  السيد   :

بأد2ج صفرو    32/26/1946 مواليد 

الح مل لشط قة التعريف الوطنية   ،

2قم  بف 2،  مقيم   ،  K32883 عدد 

23 زنقة أحمد أمي9 م.ج.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :13 2قم  بند 

م يلي: تدا2 الشركة لفترة غير محدودة 

والسيد  ابتيتي  علي  السيد  قشل  من 

محمد ابتيتي

على  ينص  الذي   :16 2قم  بند 

ب لنسشة  تلتزم الشركة ق نوًن ،  م يلي: 

تج ه   ، به   املتعلقة  األعم ل  لجميع 

الغير وأي إدا2ة ع مة أو خ صة وألي 

مستند بنكي ب لتوقيع املنفصل ألحد 

املسيرين السيد علي ابتيتي اوالسيد 

محمد ابتيتي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1365.

339I

hana compta  maroc

»BEYFA«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

hana compta  maroc

 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el

jadida، 24222، el jadida maroc

»BEYFA« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  مك زة 

3 2قم 2 تجزئة الجديدة حي املط 2 
زاوية ش 2ع جبرا9 خليل جبرا9 - 

24000  الجديدة املغرب .

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.18157
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
19 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ 2أسم له     »BEYFA« املحدودة 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
تجزئة   2 2قم   3 مك زة  اإلجتم عي  
الجديدة حي املط 2 زاوية ش 2ع جبرا9 
الجديدة    24000  - جبرا9  خليل 
املغرب  نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.

و حدد مقر التصفية ب ب مك زة 3 
2قم 2 تجزئة الجديدة حي املط 2 زاوية 
  24000  - ش 2ع جبرا9 خليل جبرا9 

الجديدة. املغرب . 
و عي9:

السيد)ة) السيد اله دي   املخت 2ي 
زنقة مصطفى ملع ني   6 و عنوانه)ا) 
الجديدة    24000 إد2يس  بن  كدية 

املغرب  كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت 2يخ 21 فبراير 

2223 تحت 2قم  29773.
342I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

DIFAMACO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 32222، FES

MAROC
DIFAMACO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ايت 
سق طو 1 تجزئة 177 محل في 
الط بق األ2�ضي - 32222 ف 2 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.66237

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   15 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
2أسم له   مشلغ    DIFAMACO
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اإلجتم عي ايت سق طو 1 تجزئة 177 
 32222  - األ2�ضي  الط بق  في  محل 
ف 2 املغرب نتيجة ل : توقف نش ط 

الشركة.
ايت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سق طو 1 تجزئة 177 محل في الط بق 

األ2�ضي - 32222 ف 2 املغرب. 
و عي9:

و  البشير  ابن  انس   السيد)ة) 
وديع  تجزئة   4 2قم  فيال  عنوانه)ا) 
ف 2   32222 ف 2  ايموزا2  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6557.
341I

bucomag conseil

LIFE›S SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

bucomag conseil
 BD YACOUB EL MANSOUR 159
 -MAARIF - 159 BD YACOUB EL

 MANSOUR -MAARIF -، 22121،
Casablanca MAROC

LIFE›S SOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي س حة 

ش 2ل نيكول اق مة ب ستو2 بويلد حي 
املع 2يف الط بق17 الدا2 الشيض ء - 

22332  الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.146801

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تحويل   تم    2022 م ي   16 املؤ2خ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»س حة ش 2ل نيكول اق مة ب ستو2 

الدا2  بويلد حي املع 2يف الط بق17 

الشيض ء  الدا2    22332  - الشيض ء 

سنتر  آوفيس  »الوزيز  إلى  املغرب« 

الط بق  بوعشيد  عشدالرحيم  ش 2ع 

  2410  - الدا2 الشيض ء   17 الشقة   3

الدا2 الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 43873.

342I

SMCDE

FORT Y IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

FORT Y IMMOBILIER  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 
الز2قطوني الط بق االول 2قم 3 حي 
املستشفي ت الدا2 الشيض ء  - - الدا2 

الشيض ء  املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.512349
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الع م  الجمع  بمقت�ضى 
اإلستثن ئي ملؤ2خ في 06 أكتوبر 2022 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
   FORT Y IMMOBILIER املحدودة 
د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 
ش 2ع   55 اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
حي   3 الز2قطوني الط بق االول 2قم 
املستشفي ت الدا2 الشيض ء  - - الدا2 
أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  الشيض ء  

إقتص دية
و حدد مقر التصفية ب 55 ش 2ع 
حي   3 الز2قطوني الط بق االول 2قم 
املستشفي ت الدا2 الشيض ء  - 20000  

الدا2 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و عنوانه)ا)  كدا  لشنى   السيد)ة) 
يعقوب  ش 2ع  ب 2ك  وزيس  إق مة 
املنصو2 الط بق 6 شقة 22 املحمدية   
كمصفي  املغرب  املحمدية   28810

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 850050.
343I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZIL ALHOUDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 32222، FES

MAROC
MANAZIL ALHOUDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ايت 

سق طو 1 تجزئة 177 محل في 

الط بق األ2�ضي - 32222 ف 2 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.66327

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   15 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ    MANAZIL ALHOUDA
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
 1 سق طو  ايت  اإلجتم عي  مقره  
محل في الط بق األ2�ضي   177 تجزئة 
 : ل  نتيجة  املغرب  ف 2   32222  -

توقف نش ط الشركة.
ايت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سق طو 1 تجزئة 177 محل في الط بق 

األ2�ضي - 32222 ف 2 املغرب. 
و عي9:

و  البشير  ابن  انس   السيد)ة) 
وديع  تجزئة   4 2قم  فيال  عنوانه)ا) 
ف 2   32222 ف 2  ايموزا2  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6558.

344I

BENZINA FIRDAOUS

RMTG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 32222، FES MAROC

RMTG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 106 
حي سش ق الخيل الرم ني - - الرم ني 

املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.315

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2   2223 ين ير   20 في  املؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة   RMTG حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
د2هم وعنوا9   1.000.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي 2قم 106 حي سش ق 
املغرب  الرم ني   -  - الرم ني  الخيل 

نتيجة لتوقف عن مزازلة النش ط.
و عي9:

و  2شدي   مروا9    السيد)ة) 
 01 ش 2ع م لي العم 2ة   22 عنوانه)ا) 
لوسيو الرب ط  10000 الرب ط املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 106 وفي 2قم  ين ير 2223   20 بت 2يخ 
الرم ني   -  - حي سش ق الخيل الرم ني 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
02 فبراير  االبتدائية ب لرم ني  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 01.
345I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

GOYARD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح س حة النيل 2قم 60 
العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

GOYARD TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة زاوية 

الشيخ 2قم 162 حي خط الرملة 
1 - العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44855

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GOYARD TRAVAUX

اشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء املتعددة

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

زاوية الشيخ 2قم 162 حي خط الرملة 

1 - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) حن 9 اكد2 بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: حي القد2 تجزئة 

 70000  1190 الوف ق بلوك ب 2قم 

العيو9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حن 9 اكد2 بصفته)ا) 

مسير والك ئن عنوانه ب: حي القد2 

 1190 2قم  ب  بلوك  الوف ق  تجزئة 

70000 العيو9 املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.44855

346I
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شركة ابهوش للخدم ت

 INFIRMERIE SAKIA
 AL-HAMRA POUR LES

SERVICES DE SANTÉ
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدم ت
ش 2ع مكة عم 2ة الص لحي الط بق 
االول 2قم 04 العيو9 ، 70010، 

العيو9 املغرب
 INFIRMERIE SAKIA AL-HAMRA
 POUR LES SERVICES DE SANTÉ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الوحدة بلوك د 2قم 195 - العيو9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44915

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

23 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 INFIRMERIE SAKIA AL-HAMRA

POUR LES SERVICES DE SANTÉ

املع لجة  - غرض الشركة بإيج ز: 

لجميع  الصحية  التغطية  الطشية. 

والثق فية.  الري ضية  األنشطة 

التكوين في املع لجة الطشية. املع لجة 

املنزلية. التكوين، التعليم، واإلتص ل 

في املج ل الصحي. إخالء ونقل املر�ضى. 

املستعجالت 24 س عة/ 24 س عة و 

استيراد وتصدير  أي م.   7 أي م على   7

بيع  الطشية.  وششه  الطشية  املعدات 

و  التجميل  مستحضرات  وشراء 

النظ فة  املنتج ت الششه صيدالنية. 

التد2يب  الصحية.  املرافق  وصي نة 

مرافقة  أخد عين ت الدم.  الحج مة. 

إنش ء  العالجي.  في مس 2هم  املر�ضى 

شرك ت مع منظم ت أخرى ع ملة في 

املج ل الصحي.

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الوحدة بلوك د 2قم 195 - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

حيمودة  لخليفي  السيد)ة)   -

زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الخميس ت 2قم 117 حي خط الرملة 

02 70000 العيو9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد الرامي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44915

347I

شركة ابهوش للخدم ت

CIMAFSUD

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدم ت

ش 2ع مكة عم 2ة الص لحي الط بق 

االول 2قم 04 العيو9 ، 70010، 

العيو9 املغرب

CIMAFSUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مدينة 

الوحدة الشطر الث ني بلوك I زنقة 

الفراولة 2قم 641 شقة 2قم 01 - 

العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44917

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

02 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

CIMAFSUD

النقل  بإيج ز:  الشركة  -غرض 

 ، الطرق  أشغ ل  الغير.  لحس ب 

بيع مواد الشن ء.   ، األشغ ل املختلفة 

الش حن ت.  تأجير  و  اآلالت  تأجير 

الهندسة  أشغ ل  الشن ء،  أشغ ل 

الكهرب ء، اإلن 2ة،  املدنية، الصش غة، 

الديكو2،  أعم ل  السش كة،  النج 2ة، 

مواد  جميع  وتسويق  شراء  و  بيع 

تأجير آالت األشغ ل  ومعدات الشن ء، 

الع مة وجميع األعم ل املتنوعة. حفر 

الصحي.  والصرف  واملج 2ي  اآلب 2 

العمومية.  الصفق ت  في  املش 2كة 

اإلستيراد والتصدير، التج 2ة الع مة. 

التج 2ة. 

مدينة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

زنقة   I بلوك  الث ني  الشطر  الوحدة 

 -  01 2قم  شقة   641 2قم  الفراولة 

العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

افرا  العزيز  عشد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

املغرب العربي 2قم 508 80000 أيت 

ملول املغرب-

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   --

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد العزيز أفرا 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44917

348I

COMPTALIAS

بوينڭ ه س م
تأسيس شركة

COMPTALIAS

 Bd Idriss 1er Rés. Tanaim 100

 1er Etage Appt 4 Quartier

 les Hôpitaux ، 22292،

CASABLANCA MAROC

بوينڭ ه 2 م شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 100 ، 

بولف 2د موالي إد2يس 1 إق مة 

تنعيم ، د2ج ب ، شقة 04 ، حي 

املستشفي ت  22523 الدا2 الشيض ء 

-إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574249

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بوينڭ  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

ه 2 م
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بإيج ز:  الشركة  غرض   -

 ، والدعم   ، األعم ل  استش 2ات 

والتد2يب ، والدعم الفني ، والصي نة 

املتعلقة  املعدات  جميع  وتأجير   ،

وتسويق   ، املعلوم ت  بتكنولوجي  

تطوير  املعلوم ت.  تكنولوجي   حلول 

تطشيق ت الح سوب.

 ،  100 عنوا9 املقر االجتم عي:   -

بولف 2د موالي إد2يس 1 إق مة تنعيم 

، د2ج ب ، شقة 04 ، حي املستشفي ت  

22523 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سعد  الحديجي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

2قم   459 بن ية.   ،  Gh 51 املستقشل 

الدا2   20280 معروف  سيدي   6

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الحديجي سعد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574249

349I

SAGASUD

N.E.F TRANSPORT

تأسيس شركة

SAGASUD

ش 2ع االمير موالي عشد هللا 2قم 23 

 LAAYOUNE، 72222، 9العيو

LAAYOUNE املغرب

N.E.F TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 84 

زنقة طنجة املر�ضى - العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44835

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 N.E.F بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

TRANSPORT

النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الطرقي  النقل  للشض ئع  الطرقي 

الوطني والدولي تج 2ة ع مة استيراد 

صن عي  تج 2ي  نش ط  كل  وتصدير 

مالحي وخدم تي

 84 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

زنقة طنجة املر�ضى - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

فالني  الدين  نو2  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

فرا2  ابو  زنقة  الخضراء  املسيرة 

 70000 املر�ضى   01 2قم  الحمداني 

العيو9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) نو2 الدين فالني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.44835

352I

HELP ENTREPRISE

NOVALOG SHIPPING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC

NOVALOG SHIPPING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 41 ش 2ع 

الز2قطوني الط بق 7 شقة 37  - - 

الدا2الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.537951

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 21 فبراير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 7 الط بق  الز2قطوني  ش 2ع   41«

املغرب«  الدا2الشيض ء   -  -   37 شقة 

شقة   2 زنقة بو2يد الط بق   23« إلى 

4 الصخو2 السوداء - - الدا2الشيض ء  

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861435.

351I

BELGA CONSULTING

BOUAATIA ANINS-CAR
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 12222، RABAT

maroc

BOUAATIA ANINS-CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

سيدي محمد بلحسن عم 2ة 42 2 

شقة 06   -  سال الجديدة-املغرب -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

37549

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BOUAATIA ANINS-CAR

تأجير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

سي 2ات بدو9 س ئق

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 2 42 سيدي محمد بلحسن عم 2ة 

شقة 06   -  سال الجديدة-املغرب -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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الحس ني  إلي 2  السيد)ة)   -
بلوك  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 10200 االنشع ت  حي   598 2قم   19

الرب ط  املغرب
الحس ني   نهيلة  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
 42 عم 2ة  بلحسن  محمد  سيدي 
سال الجديدة   11100   06 2 شقة 

املغرب
عشد العزيز الحس ني  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
 42 عم 2ة  بلحسن  محمد  سيدي 
سال الجديدة   11100   06 2 شقة 

املغرب
الزيتوني  نج ة  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
 42 عم 2ة  بلحسن  محمد  سيدي 
سال الجديدة   11100   06 2 شقة 

املغرب
الحس ني  س 2ة  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
 42 عم 2ة  بلحسن  محمد  سيدي 
سال الجديدة   11100   06 2 شقة 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) إلي 2 الحس ني 
- السيد)ة) نهيلة الحس ني  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.37549
352I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

PLEXUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 22 APT1 ، 22122،
CASABLANCA MAROC

PLEXUS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقعة 
25 زنقة 3 تجزئة الصف ء األلفة  - 

22232 الدا2الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.147155

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
اإلستثن ئي ملؤ2خ في 23 فبراير 2223 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
2أسم له   مشلغ    PLEXUS املحدودة 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
 3 زنقة   25 الشقعة  اإلجتم عي 
 22232  - األلفة   الصف ء  تجزئة 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا2الشيض ء 

امتص ص 2أ2 امل ل ب لخس ئر.
الشقعة  التصفية ب  و حدد مقر 
 - األلفة   تجزئة الصف ء   3 زنقة   25

22232 الدا2الشيض ء  املغرب. 
و عي9:

و  مو2ين  حسن ء   السيد)ة) 
 10 إق مةاملولد   32 2قم  عنوانه)ا) 
ت دا2ة   طريق   32 الشقة   3 الط بق 
املغرب  الدا2الشيض ء    20160

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
تجزئة الصف ء   3 زنقة   25 الشقعة   :

األلفة الدا2الشيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 862263.
353I

KOSS CAR

كوس كار
تأسيس شركة

KOSS CAR
 LOT AL MOUHIT APPT N1 60
 TEMARA ، 12222، TEMARA

MAROC
كو2 ك 2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 60 تجزئة 
املحيط الشقة 2قم 1 تم 2ة - تم 2ة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

129831
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
2020 تقر2 تأسيس شركة  28 أبريل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
كو2  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

ك 2
كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات
 60 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 - تم 2ة   1 تجزئة املحيط الشقة 2قم 

تم 2ة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الو2داني   ع دل  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
5 تجزئة بديعة عم 2ة 2قم 3 االزده 2 

الهرهو2ة 12000 تم 2ة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ع دل الو2داني  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2020 يونيو   04 بت 2يخ 

.129831
354I

KHOUYI BADIA

 STE PEAK NOGOTIATIONS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

 STE PEAK NOGOTIATIONS

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : االق مة 

33 الشقة 1 تجزئة االحمدية 1 - - 

مكن 2 املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.48361

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  16 دجنبر  املؤ2خ في 

 STE PEAK NOGOTIATIONS

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

د2هم وعنوا9   4.100.000 2أسم له  

الشقة  مقره  اإلجتم عي االق مة 33 

مكن 2   -  -  1 االحمدية  تجزئة   1

النه ئي  اإلغالق  املغرب نتيجة ل- 

جميع ألنشطة  وإنه ء  للتصفية 

 PEAK NOGOTIATIONS« لشركة 

.»SARL AU

و عي9:

و  الخنو�ضي  خ لد     السيد)ة) 

 1 الشطر   8 زنقة   97 2قم  عنوانه)ا) 

املغرب  مكن 2   50000 االم 9   حي 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي االق مة   2022 دجنبر   16 بت 2يخ 

 -  -  1 تجزئة االحمدية   1 الشقة   33

مكن 2 املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1580.

355I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 Centre de vérification

métrologiques du Sud

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح س حة النيل 2قم 60 

العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

 Centre de vérification

métrologiques du Sud شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي موالي 

2شيد بلوك ك 2قم 143 - العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44939

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 Centre : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 de vérification métrologiques

du Sud

أنشطة  بإيج ز:  غرض الشركة   -

املراقشة والتحليالت الفنية

- عنوا9 املقر االجتم عي: حي موالي 

2شيد بلوك ك 2قم 143 - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

العرو�ضي  سالمة  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
موالي 2شيد منطقة الفيالت زنقة 02 
م 22 2قم 63 70000 العيو9 املغرب
صويلحي  احمد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
الجديدة   24000 50 2 2قم  النو22 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
 Centre de vérification  -
ذات  »شركة   métrologiques
بصفته    املحدودة«  املسؤولية 
زق ق  ب:  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 
 06 2قم  املكتب   18 2قم  الصش 2 
الشيض ء  الدا2   20600  2 الط بق 
عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 
الدائم:  املمثل   488243 االقتض ء: 

اشراق بلهياللي 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سالمة العرو�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44939
356I

KHOUYI BADIA

ATMANI FORAGE  SARL
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكن 2 ، 50000، مكن 2 املغرب

ATMANI FORAGE  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اشمح 9 

تونفيت  - ميدلت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3391

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 ATMANI FORAGE  SARL

- غرض الشركة بإيج ز: 1/ مسش 2 

او حف 2 االب 2 بمحرك كهرب ئي 

 2/ األشغ ل املختلفة

  3/ املف وض ت

- عنوا9 املقر االجتم عي: اشمح 9 

تونفيت  - ميدلت -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

يدير   عثم ني  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصر 

ميدلت      52423 املشيل    تلمي 

املغرب

محمد   عثم ني  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصر 

تلمي املشيل   52423 ميدلت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عثم ني يدير  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.3391

357I

2-اطلس

 LA MAROCAINE
 DES ROUTES ET
 AMENAGEMENT

TERRITORIALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

2-اطلس
الط بق االول الحي االدا2ي ش 2ع 

الط ئف 2قم 41 ، 23222، بني مالل 
املغرب

 LA MAROCAINE DES
 ROUTES ET AMENAGEMENT

TERRITORIALE   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

النو2 ايت عط  الط بق الت ني 2قم 
265 فم اودي - 23226 بني مالل 

املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.11559

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 فبراير   06 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
 000« من  أي  د2هم«   2.900.000«
 3.222.222,22« إلى  د2هم«   100
تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل  بت 2يخ 28 فبراير 

2223 تحت 2قم 1558.
358I

CANOCAF SARL

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAUL RIQUET

إعال9 متعدد القرا2ات

CANOCAF SARL
ش 2ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

2قم 7 الط بق الث ني 2قم 23 
 NADOR ،62000 ،2الن ظو

MAROC
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 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAUL RIQUET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي املط 2 

ايلو 55 - 98  - - الن ظو2 املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.18471

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 31 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر االجتم عي للشركة
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 مسير جديد
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

مالئمة النظ م األس �ضي للشركة 
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 
الى  للشركة  االجتم عي  املقر  تحويل 
 -  04 تجزئة 2قم   34 أوندا ايلو 2قم 

الن ظو2 
على  ينص  الذي   :16 2قم  بند 
عشد  خراط  الس دة  تعيي9  م يلي: 
الحليم،  عشد  أبرش 9  الحكيم، 
الشرق وي بوزي 9 و السيدة اليعقوبي 

أمينة كمسـيرين للـشـركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 27 فبراير 

2223 تحت 2قم 5432.
359I

SIMOTI

سيموتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIMOTI
 LOT LINA RUE 5 SIDI 281

 MAAROUF، 22222، casablanca
MAROC

سيموتي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 lot 281 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي
 lina rue 5 sidi maarouf 281 lot

 lina rue 5 sidi maarouf 22222
casablanca املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.207755
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2022 م ي   22 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
إموتي   شركة  )ة)  السيد  تفويت 
اجتم عية  حصة   6 إموتي  اشركة 
السيد  حصة لف ئدة    75 من أصل 
25 م ي  )ة) محمد   الط هري بت 2يخ 

.2022
شركة أسمس  )ة)  تفويت السيد 
أمنجمنت شركة أسمس أمنجمنت 6 
حصة اجتم عية من أصل 25 حصة 
لف ئدة  السيد )ة) محمد   الط هري 

بت 2يخ 22 م ي 2022.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861612.
362I

fiduciaire belfisc

2Y TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire belfisc
136 ش 2ع عي9 الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
2Y TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 652 حي 
النهضة - 25060 ابي الجعد اململكة 

املغربية.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.477

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   24 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 2Y الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 60.000 مشلغ 2أسم له     TRAVAUX

 652 د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 
الجعد  ابي   25060  - النهضة  حي 
مش كل   : ل  نتيجة  املغربية  اململكة 

م دية و املن فسة.
652 حي  و حدد مقر التصفية ب 
ابي الجعد اململكة   25060  - النهضة 

املغربيىة. 
و عي9:

و  السكت ني  ي سي9   السيد)ة) 
 25060 النهضة  حي   652 عنوانه)ا) 
ابي الجعد اململكة املغربية كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  الجعد   ب بي  االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 82.
361I

beta conseil

ROLL BACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

22222، casablanca maroc
ROLL BACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
الحرية الط بق الت لت 2قم 5 الهشة 

الدا2 الشيض ء. - 22322 الدا2 
الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.517775
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   19 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ    ROLL BACK املحدودة 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
الحرية  زنقة   10 اإلجتم عي  مقره  

الدا2  الهشة   5 2قم  الت لت  الط بق 

الشيض ء  الدا2   22322  - الشيض ء. 

الغرض  -انته ء   : ل  نتيجة  املغرب 

الذي ت سست الشركة من اجله.
او  كله  الشركة  2اسم ل  -ضي ع 
معضمه.ب لشكل الذي ال تتمكن معه 

الشركة في االستمرا2.
 10 ب   التصفية  مقر  حدد  و 
 5 2قم  الت لت  الط بق  الحرية  زنقة 
الدا2   22322 - الهشة الدا2 الشيض ء. 

الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  ن صر  محمد    السيد)ة) 
 102 عنوانه)ا) تجزئة النسيم عم 2ة 
الدا2   22322  2 الط بق   31 الشقة 
الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861833.
362I

مكتب الدكتو2 العشودي عشد العزيز خشير قض ئي في 

املح سشة على الصعيد الوطني

بنكي دييمو
تأسيس شركة

مكتب الدكتو2 العشودي عشد العزيز 
خشير قض ئي في املح سشة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدا9 الفروسية 

س بق  ام م مخبزة 2وزالي بج نب  

اق مة الفردو2 الط بق االول ف 2 ، 

32222، ف 2 املغرب

بنكي دييمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 41 
زنقة إ2لندا إق مة مفت ح الزهوز 2 

32222 ف 2 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75719
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بنكي  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

دييمو

إستيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

إستيراد  و  الثمينة  املع د9  وتصدير 

املع د9  ب ئع  و  ع م  بشكل  وتصدير 

الثمينة
 41 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 
 2 الزهوز  مفت ح  إق مة  إ2لندا  زنقة 

32222 ف 2 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغربي  أمي9  أحمد  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: 2قم2  بصفته)ا)  
1طريق  الوف ء  حي  الكويرة  زنقة 

صفروف 2 32222 ف 2 املغرب

- السيد)ة) والتر موبيم  نداي ب كو 

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 512 عم 2ة   892 م  إق مةالغولف 

شقة مهدية 14110 مهدية املغرب
بنجلول  سن ء  السيد)ة)    -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ڢيرفيل شقة6مونتري ل كيشك   9910

مونتري ل    11290 كندا   H3L3E3

كندا

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) أحمد أمي9 الغربي 

- السيد)ة) والتر موبيم  نداي ب كو 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75719

363I

مكتب الحموتي

AQUACOLE-MED
تأسيس شركة

مكتب الحموتي

ش 2ع الخرطوم 2قم 51 ، 62000، 

الن ظو2 املغرب

AQUACOLE-MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 580 ش 2ع 

املسيرة الط بق الث ني شقة 2قم 23 

- الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25363

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AQUACOLE-MED

تربية   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الطح لب و النش ت ت الشحرية.

- تربية األسم ك.

 580 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع املسيرة الط بق الث ني شقة 2قم 

23 - الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

صديقي  زكري ء  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
عريض 02 زنقة 292 2قم 07  62000 

الن ظو2 املغرب
علوش   جواد  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 62000 الد2يوش  تفرسيت  حمودة 

الن ظو2 املغرب
صديقي   سكينة  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
عريض 02 زنقة 292 2قم 07  62000 

الن ظو2 املغرب
صديقي   أسم ء  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
عريض 02 زنقة 292 2قم 07  62000 

الن ظو2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) زكري ء صديقي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.25363
364I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE AUTOCARFIX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32222، AL HOCEIMA

MAROC
  STE AUTOCARFIX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

ط 2ق بن زي د عم 2ة أشرقي كراج 1 

الحسيمة  - - الحسيمة  املغرب .
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.3247

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
10 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE محدودة ذات الشريك الوحيد 
مشلغ     AUTOCARFIX SARL AU
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي ش 2ع ط 2ق بن زي د 
 -  - الحسيمة    1 عم 2ة أشرقي كراج 
غي ب   : نتيجة ل  املغرب   الحسيمة  

النش ط 
إفال2 الشركة.

ش 2ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 ط 2ق بن زي د عم 2ة أشرقي كراج 

الحسيمة  - - الحسيمة  املغرب . 
و عي9:

و  ق سح   حسن    السيد)ة) 
املنزه  حي  وجدة  زنقة   12 عنوانه)ا) 
الحسيمة  32222 الحسيمة  املغرب  

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت 2يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 58.
365I

wykee solution

wykee solution
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

 تحويل املقر االجتم عي للشركة:  نوع 
اإلعال9

شركة ذات املسؤولية املحدودة:  
الشكل الق نوني للشركة 

wykee solution: تسمية الشركة 
الجمع الع م االستثن ئي: قرا2 مترتب 

عن 
2223 فبراير 28: ت 2يخ القرا2 
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املقر االجتم عي القديم للشركة

 6 الشقة 2قم   2 العم 2ة  زنقة 23 

بالد الجد: العنوا9 

: تكملة العنوا9 

46000: الرمز البريدي 

 أسفي: املدينة

املغرب: الشلد 

املقر االجتم عي الجديد للشركة

الشرف  عم 2ة  بوزوب ع  تجزئة 

حي   7 2قم  الشقة  الث لثة  الطشقة 

الشالطو: العنوا9 

: تكملة العنوا9 

46000: الرمز البريدي 

 أسفي: املدينة

املغرب: الشلد 

بي ن ت حول اإليداع الق نوني

ب سفي  اإلبتدائية  املحكمة 

اإليداع  لديه   تم  التي  املحكمة   :

الق نوني 

اإليداع  ت 2يخ   :23 م 22   2223  

الق نوني

357: 2قم اإليداع الق نوني 

2قم التقييد في السجل   :13295

التج 2ي 

366I

ك فجيد

GREENTHERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ك فجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدا2 الشيض ء 

املغرب

GREENTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة بنشير 

زنقة بنشير 2قم 2 ف ل فلو2ي - - الدا2 

الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.292927

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   16 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

ف طمة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتم عية من   83 بلمجدوب 

أصل 1.283 حصة لف ئدة  السيد )ة) 

 16 بنمو�ضى زهر عشد اللطيف بت 2يخ 

فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861385.

367I

ك فجيد

GREENTHERM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

ك فجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدا2 الشيض ء 

املغرب

GREENTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة بنشير 

زنقة بنشير 2قم 2 ف ل فلو2ي - - الدا2 

الشيض ء املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.292927

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2223 فبراير   16 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   1.000.000«

 2.000.000« إلى  د2هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861385.

368I

fudcom

STE MARICARE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fudcom
 BD HASSAN II N°222. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°222.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
 MELLAL، 23222، BENI MELLAL

MAROC
STE MARICARE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
العثم نية الط بق الث لت الحي 

االدا2ي بني مالل  - 23222 بني مالل  
املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.10695
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   02 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
ابعوز  كم ل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتم عية  حصة   500
)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   1.000
ي سي9   ابعوز بت 2يخ 02 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بشني مالل  بت 2يخ 28 فبراير 

2223 تحت 2قم 1559.
369I

موثق

LIV RESIDENCES
تأسيس شركة

موثق
وجدة زاوية ش 2ع الد2فوفي و طريق 
محمد عشدو عم 2ة السع دة الط بق 
الث ني 2قم 1، 60000، وجدة املغرب

LIV RESIDENCES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 98 ش 2ع  
عالل بن عشدهللا  الط بق الث ني 2قم 

23 60000 وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40679

في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

24 فبراير 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LIV تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

RESIDENCES

كراء،  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

األمالك  واستغالل  تسيير  إيواء، 

وأنواعه   أشك له   بجميع  العق 2ية 

وشقق فندقية في ملكية الشركة أو 

مكرية.

- عنوا9 املقر االجتم عي: 98 ش 2ع  

عالل بن عشدهللا  الط بق الث ني 2قم 

23 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

2.610.000 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

2.610.000 د2هم

العينية  الحصص  مشلغ   -

له :  وتقييم  له   موجز  وصف  مع 

في  االكتت ب  تم  د2هم،   2.610.000

إصدا2  طريق  عن  الشركة  2أسم ل 

جديدة  اجتم عية  حصة   26.100

للحصة الواحدة  100 د2هم    بقيمة 

ك ملة  قيمته   و حر2ت  كله   اكتتبت 

بأداء حق عيني واملتمثل في ك فة امللك 

العق 2ي  الرسم  ذي  بوجدة  الك ئن 

عدد 99.829/22

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغ زي  الجليل  عشد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 60000  5 القد2 زنقة مغ زي 2قم 

وجدة املغرب
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- السيد)ة) يسير الغ زي بصفته)ا)  

حي القد2 زنقة  والك ئن عنوانه ب: 

مغ زي 2قم 5 60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   --

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عشد الجليل الغ زي 

- السيد)ة) يسير الغ زي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.40679

372I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

GLOBAL STEEL EXPERTS
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28812،

Mohammedia maroc

GLOBAL STEEL EXPERTS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

سنترال ب 2ك ، عم 2ة A ، الط بق 

الس د2 2قم 43 املحمدية 28810 

املحمدية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32527

 22 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 GLOBAL STEEL EXPERTS

 - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التصميم واإلنت ج واملس عدة الفنية 

أعم ل  و  ومكون ته   اآلالت  وتسويق 

االط 2ات املعدنية وكذلك التركيش ت 

الصن عية لجميع املهن )املعدنية

وامليك نيكية والكهرب ئية) ،

- تجميع / تفكيك اآلالت واملعدات 

الصن عية وتجديده .

- تصميم وتركيب وتحويل وتقديم 

وأنظمة  ملنشآت  الفنية  املس عدة 

اإلنت ج

الصن عي بمس عدة فنية وخدمة 

الصي نة.

غي 2  قطع  وإنش ء  تصميم   -

محددة وتسويقه  في املغرب والخ 2ج:

املعدات  وتسويق  استيراد   -

الجديدة  الصن عية  واآلالت 

واملستعملة وقطع

غي 2ه 

- جميع األعم ل املتعلقة ب لتقطيع 

ب لليز2 لجميع املواد

- جميع أعم ل الغالي ت والنج 2ة 

وطالء املع د9.

- جميع أعم ل التسقيف والنج 2ة 

النج 2ة  والعزل ومع لجة  والسقوف 

والتكسية والشن ء

- أعم ل التداول

األدوات  وتصدير  استيراد   -

ومعدات الحم ية الشخصية واللح م 

ومستهلك ت

أو  امليك نيكي وأي مواد  التصنيع 

لوازم صن عية

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   ،  A عم 2ة   ، ب 2ك  سنترال 

 28810 املحمدية   43 الس د2 2قم 

املحمدية -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

فرومي  ي سي9  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

83 الط بق السفلي حي سليم  13122 

بوزنيقة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ي سي9 فرومي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.32527

371I

MCG

فيكتور ديلطا بالون
تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 42222،

MARRAKECH MAROC

فيكتو2 ديلط  ب لو9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

عالل الف �ضي، العم 2ة 12، شقة 
2قم 5، سي9 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134291

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

08 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : فيكتو2 

ديلط  ب لو9

طي 2  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خدم ت  أو  الس خن  الهواء  منط د 

الطيرا9

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عالل الف �ضي، العم 2ة 12، شقة 2قم 

5، سي9 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ديشوي ف نسو9 داني ل 

أند2ي  بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 

م 2ت 9  س نت  ش بيل  ال  دو  شوم 9 

32492 مونتفرين فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ديشوي ف نسو9 داني ل 

أند2ي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134291

372I
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FB2H CONSEILS

STE BASSALIH JOB

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°25 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45222،

OUARZAZATE MAROC

STE BASSALIH JOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 1046 حي 

الوحدة 45000 و2زازات -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

12321

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BASSALIH JOB

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

متنوعة أو إنش ءات؛ شركة التركيب 

و الصي نة؛ تج 2ة متنوعة؛حفر اآلب 2 

إدا2ة  شركة  ؛  ميك نيكي  بمحرك 

أنظمة  )تركيب  الز2اعية  العملي ت 

الري ب لتنقيط).

 1046 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

حي الوحدة 45000 و2زازات -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عزيز  الص لحي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 1046 

حي الوحدة 45000 و2زازات املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الص لحي عزيز 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.12321

373I

FIDULIMAR

A.M. ROAD
تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N° 22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45222،
OUARZAZATE MAROC

A.M. ROAD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 1336  
تجزئة  االطلس - و2زازات -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
12327

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 A.M. بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

ROAD

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق
2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

1336  تجزئة  االطلس - و2زازات -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

مريرح  عشد الرحم 9   السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
تنغير   45352 داد2  بوم لن  اداك 

املغرب
ايشو  ايت  مصطفى  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

و2زازات 45000 و2زازات املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عشد الرحم 9  مريرح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.12327
374I

NOBLACTION

M P HOSPITALITY 1
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو2 إق مة األميرة 
3 الط بق األول 2قم 15، 40000، 

مراكش املغرب
M P HOSPITALITY 1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 

محمد الخ مس عم 2ة جك 2 شقة 33 
جليز  40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

132261

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   02

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 M P تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

HOSPITALITY 1

- غرض الشركة بإيج ز: مطعم

- عنوا9 املقر االجتم عي: 55 ش 2ع 

محمد الخ مس عم 2ة جك 2 شقة 33 

جليز  40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 10.000 

د2هم، -

 )األشخ ص الطشيعيو9): 

- السيد)ة) بالسكو 2امو2 منويل 

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: مد2يد 

اسش ني  28001 مد2يد اسش ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بالسكو 2امو2 منويل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   10 بت 2يخ 

.132261

375I
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ALLIANCES COMPTA ET CONSULTING

DOMINOS BUILDING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 DOMINOS   الشريك الوحيد

 BUILDING

عنوا9 مقره  االجتم عي حي مسلم 

تجزئة بوك 2 الط بق الث لث شقة 14 

ب ب دك لة مراكش املغرب   

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133215

 07 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية

 :  DOMINOS BUILDING  .  

بمختصر  اإلقتض ء،  عند  متشوعة 

تسميته  تسمية الشركة -

اشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

بيع  الكهرب ئية,  التركيش ت  مختلفة, 

اللوازم املكتبية 

عنوا9 مقره  االجتم عي حي مسلم 

 14 تجزئة بوك 2 الط بق الث لث شقة 

ب ب دك لة مراكش املغرب  

أجله   من  تأسست  التي  -املدة 

الشركة: 99 سنة

 100.000  مشلغ 2أسم ل الشركة: 

د2هم - 

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   

د2هم-

 مشلغ الحصص العينية مع وصف 

موجز له  وتقييم له : 1.000 د2هم، -

بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9) -

الريسوني  امي9  )ة)  السيد   -

حي  ب  عنوانه  والك ئن  )ا)  بصفته 

التقدم بلوك 28 الرقم 4 23222 بني 

مالل املغرب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير : 

الريسوني  امي9  السيد)ة)   

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

حي التقدم بلوك 28 الرقم 4 23222 

بني مالل املغرب-

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت   2223 فبراير   10 بت 2يخ 

2قم133215 

376I

busness centre sarl

عبد الخالقي وأبناؤه
تأسيس شركة

busness centre sarl

 hay el farah n 354 benslimane

 benslimane، 13222،

bebslimane zakia aqoub

عشد الخ لقي وأبن ؤه  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي جم عة 

علي أوالعلي الطوالع دوا2 الطروش 

بنسليم 9  13222 بنسليم 9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

7581

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

2021 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

عشد  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

الخ لقي وأبن ؤه 

توزيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الوقودواملحروق ت 

جم عة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

الطروش  دوا2  الطوالع  أوالعلي  علي 

بنسليم 9  13222 بنسليم 9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99  سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ملغ 2ي   فتيحة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

الوالية الرب ط 10000 الرب ط الرب ط

مهدي  عشد الخ لقي   السيد)ة)   -

الحي  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

االدا2ي ت ون ت 34222 ت ون ت ت ون ت

عشد الخ لقي سكينة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة  

ط نط 9   82000 ط نط 9  الوالية 

ط نط 9

فرح  الخ لقي  عشد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة  

ط نط 9   82000 ط نط 9  الوالية 

ط نط 9

عشد الخ لقي عثم 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة  

ط نط 9   82000 ط نط 9  الوالية 

ط نط 9

ف 22  الخ لقي  عشد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

الوالية الرب ط 10000 الرب ط الرب ط

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) فتيحة ملغ 2ي  

- السيد)ة) عشد الخ لقي  مهدي 

- السيد)ة) عشد الخ لقي عثم 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2021 م ي   27 بت 2يخ 

.7581

377I

STE FIDLAMIAE SARL

JAWHARA CERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 12222،

RABAT MAROC
JAWHARA CERAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بي9 

ملدو9 زنقة 12 2قم 28 مكر2  - - 
الدا2الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.327951
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تمت   2223 فبراير   20 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
هشيري   )ة)  السيد  تفويت 
عشدالكريم 26.000 حصة اجتم عية 
لف ئدة   حصة   50.000 أصل  من 
 20 حس م شفيق بت 2يخ  )ة)  السيد 

فبراير 2223.
هشيري   )ة)  السيد  تفويت 
عشدالكريم 24.000 حصة اجتم عية 
لف ئدة   حصة   50.000 أصل  من 
 20 بت 2يخ  ز2وال  مراد  )ة)  السيد 

فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861434.
378I

STE FIDLAMIAE SARL

JAWHARA CERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق نوني للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 12222،

RABAT MAROC
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JAWHARA CERAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوا9 مقره  االجتم عي بي9 

ملدو9 زنقة 12 2قم 28 مكر2  - - 

الدا2الشيض ء .

تحويل الشكل الق نوني للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.327951

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 20 فبراير 2223 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861434.

379I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 PIERRES ET SAVEURS

SOLEIL

عقد تسيير حر ألصل تج 2ي )األشخ ص 

املعنويو9)

عقد تسيير حر ألصل تج 2ي

 PIERRES ET SAVEURS SOLEIL

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ قي 22 

 PIERRES ET أعطى   2223 فبراير 

SAVEURS SOLEIL املسجل ب لسجل 

التج 2ية  ب ملحكمة   56191 التج 2ي 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

د2ب   10 2قم  ب  الك ئن  التج 2ي 

40000 مراكش   - بوطويل القن 2ية   

ملدة   DIMARKPRO لف ئدة  املغرب 

2 سنة تبتدئ من 01 م 22 2223 و 

تنتهي في 01 م 22 2025 مق بل مشلغ 

شهري قيمته 20.000 د2هم.

382I

NADOFISC SARL

BENCHAGRA TRANS

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

ش 2ع 3 م 22 زنقة قرطشة عم 2ة 

7 شقة 2قم 2 الن ضو2 ، 62000، 

الن ضو2 املغرب

BENCHAGRA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي العم ل 

ازغنغ 9 الن ظو2 62650 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25395

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BENCHAGRA TRANS

نقل   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االمتعة لحس ب الغير.

النقل الوطني والدولي للشض ئع   -

لحس ب الغير.

- االستيراد والتصدير.

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 62650 الن ظو2  ازغنغ 9  العم ل 

الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ي سي9  بنشكرا  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 62020 الن ظو2   02 عريض سكتو2 

الن ظو2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بنشكرا ي سي9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.25395

381I

FLASH ECONOMIE

LMS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 76، ممر 

ك زي 2ين 2 ، عي9 السشع - 20000 

الدا2 الشيض ء

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

242159

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

اتخذ   2022 دجنبر   26 في  املؤ2خ 

شرك ء الشركة القرا2ات الت لية :

اعتم د حس ب ت التصفية وإبراء 

الذمة للمصفي.

إقف ل التصفية.

 LMS الشركة  إلغ ء 

.DISTRIBUTION

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 856475.

382I

FLASH ECONOMIE

SALAM II

إعال9 متعدد القرا2ات

SALAM II  »شركة  املس همة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 98، ش 2ع 

عشد اللطيف بن قدو2 - 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.854363

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 26 نونبر 2021

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

شركة  إلى  الشركة  تحويل  م يلي: 

ذات مسؤولية محدودة تحمل نفس 

االسم، نفس املقر ونفس املدة.

على  ينص  الذي   :2 2قم  قرا2 

م يلي: استق لة السيد محمد عمرو و 

تعيي9 السيد محمد عمرو و والسيدة 

أ2سال9 زينب كمسيرين للشركة لفترة 

غير محددة  بتوقيع منفصل.

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

يجوز ألحد املسيرين أو كليهم  مًع  أو 

مسؤوليتهم   تحت  منفصل  بشكل 

تنفيذ أي عملية شراء أو بيع أو تش دل 

للمش ني أو األصول التج 2ية ، 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

النظ م  من   13 و   2 امل دتي9  تعديل 

األس �ضي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 854363.

383I
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SIMOTI

 سيموتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
SIMOTI

 LOT LINA RUE 5 SIDI 281
 MAAROUF، 22222، casablanca

MAROC
 سيموتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 281 
تجزية لين  زنقة 2قم 5 سيدي 

معروف الدا2 الشيض ء - 20000 
.MAROC الدا2 الشيض ء

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 
جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
مؤ2خ 31 م ي 2022 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) الصنه جي محسن 

- السيد)ة) بولنوا2 مهدي 
- السيد)ة) الط هري محمد 

املسؤولية  ذات  »شركة   0 و- 
املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: 0
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 0
كمسيرين جدد لشركة  سيموتي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861628.
384I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

RIWAQ EL-ETQAAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اق مة اطلس الط بق 
الث لث شقة 2قم 14 حمرية ، 

50000، مكن 2 املغرب
RIWAQ EL-ETQAAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األ2�ضي تجزئة املنتزه الشطر 1 بلوك 

1 2قم 26 مج ط  - - مكن 2 املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.51817

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 أكتوبر   25 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

الشريف  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   1.250 علوي  الط هري 

حصة   3.752 أصل  من  اجتم عية 
الط هري  زهو2  )ة)   السيد  لف ئدة  

علوي بت 2يخ 25 أكتوبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

دجنبر   05 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2022 تحت 2قم 4599.

385I

NE ADNANI TRAVAUX

KESHOSTING PROPERTIES
تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة 2قم 3 الط بق اال2�ضي اق مة 
املن 2ة 2 ش 2ع محمد 6 كليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
  KESHOSTING PROPERTIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 2قم 
3 الط بق األ2�ضي عم 2ة املن 2ة 2 

جيليز 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134111

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 KESHOSTING PROPERTIES

توفير   * غرض الشركة بإيج ز:   -

الخدم ت )اإلق مة السي حية)

* إستغالل مطعم

* تأجير الد2اج ت الرب عية

شقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم 3 الط بق األ2�ضي عم 2ة املن 2ة 2 

جيليز 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

بول  بيير  أوليفيي  السيد)ة)   -
عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   ب سيط 
ب: دوا2 السراغنة تسلط نت 40000 

مراكش املغرب
آية ملسلي بصفته)ا)   السيد)ة)   -
الكواسم  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 
الجهة اليسرى تسلط نت   7 كيلومتر 

40000 مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
بول  بيير  أوليفيي  السيد)ة)   -

ب سيط 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134111
386I

BUSINESS AUDITAX

SMITP
إعال9 متعدد القرا2ات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 92212،
TANGER MAROC

SMITP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 7 مجمع 
ليلى ج مشنى 7 ، الط بق 2 ، 2قم 102 

مسن نة  - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.49537

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 14 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

تفويت جميع حصص السيد  م يلي: 

لف ئدة  امل ئة   حسن  اق بو92  بن 

مغربي  هو  و  يوسف  الغزالي  السيد 

ح مل لشط قة التعريف الوطنية 2قم 

AA63973

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

السيد بن اق بو92  استق لة   م يلي: 

تعيي9  و  الشركة  تسيير  من  حسن 

وحيدا  مسيرا  يوسف  لغزالي  السيد 

للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :06 2قم  بند 

هو  يوسف  لغزالي  السيد  م يلي: 

امل لك الوحيد لجميع الحصص امل ئة 

املكونة لراسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :07 2قم  بند 

هو  يوسف  لغزالي  السيد  م يلي: 

امل لك الوحيد لجميع الحصص امل ئة 

املكونة لراسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 

يوسف  لغزالي  السيد  يشقى  م يلي: 

هو املسير الوحيد للشركة و ملدة غير 

محدودة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 262929.

387I
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مكتب معيشة للحس ب ت و األستش 2ات الجش ئية

SERVICES BENKACEM
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحس ب ت و 

األستش 2ات الجش ئية

حي السالم بلوك E  2قم 22 -- سيدي 

سليم 9 ، 14200، سيدي سليم 9 

املغرب

SERVICES BENKACEM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

اعزيب الشرادي جم عة سيدي 

عزوز قي دة موالي عشد الق د2  

16000 سيدي ق سم  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

991

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SERVICES BENKACEM

اعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة

اعم ل الشن ء

عق قير 

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اعزيب الشرادي جم عة سيدي عزوز 

 16000 الق د2   عشد  موالي  قي دة 

سيدي ق سم  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

اليديني  الدين  عز  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
عشد  موالي  قي دة  ادحيش  اوالد 
الق د2 16000 سيدي ق سم املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عز الدين اليديني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.991
388I

G.C.M Consulting group

ste M.A.I.S IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 02

54352، ميدلت املغرب
ste M.A.I.S IRRIGATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تيشعت 
بومية ميدلت - 54352 ميدلت 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.2675

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   05 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
  ste M.A.I.S IRRIGATION املحدودة
د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 
تيشعت  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
ميدلت   54352  - ميدلت  بومية 

املغرب نتيجة ل : توقيف النش ط.
التصفية ب تشعت  و حدد مقر 
ميدلت   54352  - ميدلت  بومية 

املغرب. 

و عي9:
و  بوطيب  سلمى   السيد)ة) 
تداوت  الكويت  زنقة   11 عنوانه)ا) 
املغرب  ميدلت   54352 ميدلت 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
21 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 37.
389I

جن حي9 ترانس

 SARL  شركة جناحين ترانس
AU

تأسيس شركة

جن حي9 ترانس
عند ميرط م كونسيلتينغ تجزئة 
طلعة 8 2قم 79 ش 2ع عجم 9 

الط بق الث ني حي العلويي9 تم 2ة، 
12000، تم 2ة املغرب

 SARL AU  شركة جن حي9 ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عند 

ميرط م كونسيلتينغ تجزئة طلعة 8 
2قم 79 ش 2ع عجم 9 الط بق الث ني 

حي العلويي9  12000 تم 2ة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
138545

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

SARL AU  جن حي9 ترانس
نقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشض ئع

عند  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 8 طلعة  تجزئة  كونسيلتينغ  ميرط م 
79 ش 2ع عجم 9 الط بق الث ني  2قم 

حي العلويي9  12000 تم 2ة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
- السيد)ة) حليم جن ح بصفته)ا)  
زاد  اوالد  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 
الن 2 اسكو2ة الحجد2ة اوالد اتميم 

43152 ابن جرير املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) حليم جن ح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.138545
392I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE BOLANOUAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
LABRASS MULTISERVICES SARL
2قم 21 ش 2ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو9 املغرب
STE BOLANOUAR CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القد2 
ش 2ع املعتمد ابن عش د 2قم 02 زنقة 



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5476

10 العيو9 - 70000 العيو9 املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 23 م 22 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) بونع ج حشيب 

»شركة    STE BOLANOUAR -و
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
والك ئن مقره  اإلجتم عي  الوحيد«  
ابن  املعتمد  ش 2ع  القد2  حي  ب:  

عش د 2قم 02 زنقة 10 العيو9
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 32425
 STE لشركة  جدد  كمسيرين 

.BOLANOUAR CAR
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   07 االبتدائية ب لعيو9 بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 4252.
391I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 LAMDA TECHNOLOGY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتم عي للشركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28812،

Mohammedia maroc
 LAMDA TECHNOLOGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 2قم 
3 ش 2ع الشرا2دة بو2كو9  - 22000 

الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.471869

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 02 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»عم 2ة 2قم 3 ش 2ع الشرا2دة بو2كو9  
املغرب«  الشيض ء  الدا2   22000  -

الربيع  ام  ش لرع  زاينة  »اق مة  إلى 

الشقة 2قم 8 - 22000 الدا2 الشيض ء  

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861859.

392I

ريا دفلوبمنت
تأسيس شركة

 casablanca، 22222، casablanca

maroc

2ي  دفلوبمنت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 

169ابو زيد داداو�ضي 2قم 7 مركز 

مرونو املع 2يف 20000 الدا2 

الشيض ء - 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573767

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

2ي   تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

دفلوبمنت

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املنتج ت املعلوم تية

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مركز   7 2قم  داداو�ضي  زيد  169ابو 

الدا2   20000 املع 2يف  مرونو 

الشيض ء - 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لوغريس  عص م  السيد)ة)   -

 42 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة موفق الدين الط بق االول حي 

الشيض ء  الدا2   20000 املستشفي ت 

املغرب

- السيد)ة) غيتة غزالي بصفته)ا)  
موفق  زنقة   42 ب:  عنوانه  والك ئن 

الدين الط بق االول حي املستشفي ت 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عص م لوغريس 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573767

393I

ديوا9 الخدم ت

CAR ALI LINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ديوا9 الخدم ت
ش 2ع محمد الخ مس 2قم 94 سيدي 

ق سم ، 16000، سيدي ق سم 
املغرب

CAR ALI LINA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

املستعجل 2قم 01 - 16000 سيدي 
ق سم املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.27479

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 م 22   06 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

كريم بنحيمود  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   1.000

1.000 حصة لف ئدة  السيد )ة) مع د 

لعكش ني بت 2يخ 06 م 22 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 07 بت 2يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

م 22 2223 تحت 2قم 107.

394I

FDM CONSEIL

AU BON PETIT COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 12 L115 APPT 1 ،
22222، CASABLANCA MAROC
AU BON PETIT COIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 ش 2ع 
الحرية الط بق 3 الشقة 5 - 20200  

الدا2 الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.539965

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 فبراير   10 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 AU الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مشلغ 2أسم له     BON PETIT COIN

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

الط بق  الحرية  ش 2ع   10 اإلجتم عي 

الدا2 الشيض ء    20200 - 5 3 الشقة 

املغرب نتيجة ل : حل شركة .

و حدد مقر التصفية ب 10 ش 2ع 

  20200 - 5 الحرية الط بق 3 الشقة 

الدا2 الشيض ء  املغرب. 

و عي9:

و  الشصيري   كوثر   السيد)ة) 
 4 2قم   7 عم 2ة  الوئ م  عنوانه)ا) 

االلفة  20200 الدا2 الشيض ء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
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الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: حل شركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861633.
395I

FLASH ECONOMIE

 TRAVEAUX GÉNÉRAUX
 DE DÉVELOPPEMENT

  DURABLE  par abréviation
T.G.2.D

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 TRAVEAUX GÉNÉRAUX DE
  DÉVELOPPEMENT DURABLE
par abréviation  T.G.2.D شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57 زنقة 
ابو عالء الزه 2 حي املستشفي ت 

20000 الدا2 الشيض ء  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575.015
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
 TRAVEAUX GÉNÉRAUX DE
  DÉVELOPPEMENT DURABLE

par abréviation  T.G.2.D
د2اسة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
في  الشن ء  أعم ل  جميع  وإنج ز 
الهندسة املدنية، واألشغ ل الع مة ، 
وأعم ل الحفر، والشن ء، والسش كة، ، 
والديكو2 ، والصرف الصحي ، وطالء 

وتنفيذ   ، الصن عي  والطالء  املش ني 

الهي كل  وأعم ل   ، املوانئ  أعم ل 

وبشكل  الغالي ت  وأعم ل  املعدنية 

ع م أي تج 2ة تتعلق ب لنش ط املعني

بيع وشراء مواد الشن ء لالستخدام 

املدنية  الهندسة  وصن عة  السكني 

واألطر املعدنية

- عنوا9 املقر االجتم عي: 57 زنقة 

املستشفي ت  حي  الزه 2  عالء  ابو 

20000 الدا2 الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الفياللي   إد2يس  السيد)ة)   -

الش هد    بصفته)ا)  شريك.

الفياللي  محمد  السيد)ة)   -

الش هد بصفته)ا)  شريك.

االد2ي�ضي  حسن  السيد)ة)   -

الحسيني  بصفته)ا)  شريك.

الده ب  عدن 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  شريك.

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

الفياللي   إد2يس  السيد)ة)   -

الش هد   

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.575.015

396I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

MEKSA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32222، AL

Hoceima Maroc

MEKSA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : دوا2 

امجوذ9 مركز ايت يوسف و علي - 

32222 الحسيمة املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.2233

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2   2223 م 22   02 في  املؤ2خ 

شركة ذات   MEKSA SERVICE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

علي  و  يوسف  ايت  مركز  امجوذ9 

نتيجة  املغرب  الحسيمة   32222  -

التج 2ي  للنش ط  النه ئي  اللتوقف 

للشركة.

و عي9:

و  أزغ ي  محمد   السيد)ة) 

دوا2 تفراست ايت يوسف  عنوانه)ا) 

املغرب  الحسيمة   32222 علي   و 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

دوا2  وفي   2223 م 22   02 بت 2يخ 

 - امجوذ9 مركز ايت يوسف و علي 

32222 الحسيمة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 61.

397I

مكتب سفي جيسترا للمح سشة 

SAFIGESTRA

INVIES-COM

تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمح سشة 

SAFIGESTRA

 N°25 IMM FARAH AV

 KENNIDY VN SAFI ، 46222،

SAFI safi

INVIES-COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املتجر 

2قم 31 بلوك 05 حي اموني اسفي  

46000 اسفي  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13693

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

02 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

INVIES-COM

- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 

االشغ ل املختلفة و الشن ء 

نقل الشض ئع لحس ب الغير 

املتجر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اسفي   اموني  حي   05 بلوك   31 2قم 

46000 اسفي  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

خجيلي  سليم 9  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
31 بلوك 05 حي اموني اسفي  46000 

اسفي املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سليم 9 خجيلي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.13693
398I

TIJANI AUTO

تيجاني أوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

TIJANI AUTO
 RUE URUGUAY 7 RUE 7

URUGUAY، 92222، طنجة 
MAROC

تيج ني أوطو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 7 ش 2ع 
 RUE URUGUAY 7 األ2غواي

90000 طنجة املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.29385

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2007 م 22   01 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
 CAPITAL« 500.000 د2هم« أي من«
عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 
ديو9  مع  مق صة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدا2 و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   07 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2007 تحت 2قم 841.
399I

FIGESTA

IMMOYG
تأسيس شركة

FIGESTA
زاوية ش 2ع الجيش امللكي موالي عشد 
هللا العم 2ة قرطشة مكتب 2قم 3 ، 

14000، القنيطرة املغرب
IMMOYG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية 

ش 2ع محمد ديو2ي و محمد عشدو 
إق مة ك ميلي  مكتب 24 ط بق 2 - 

القنيطرة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68495

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 28 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

IMMOYG

القي م   - - غرض الشركة بإيج ز: 

بعملي ت شراء و بيع مشنى أو عملي ت 
عق 2ية أخرى

- مق ول أعم ل متنوعة

- ت جر
زاوية  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

و محمد عشدو  ديو2ي  ش 2ع محمد 

 -  2 ط بق   24 مكتب  ك ميلي   إق مة 

القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الشطيوي  نسيم  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

  4 الشقة  لوف لو9 عم 2ة 2   1410

14000 القنيطرة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) خديجة القرامطي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.68495

400I

YOU-TAG CONSULTING

آل ثاني لالستيراد والتصدير
تأسيس شركة

YOU-TAG CONSULTING

 Résidence Latifa, 1er Etage

 Bureau N°3, 14 Rue de

 Lucerne Quartier Des

 Hôpitaux- Casablanca، 22122،

CASABLANCA MAROC

آل ث ني لالستيراد والتصدير شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

أحمد التوكي الط بق الث ني الشقة 

2قم 10 الدا2 الشيض ء  20080 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575113

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : آل ث ني 

لالستيراد والتصدير

الغرض  غرض الشركة بإيج ز:   -

من الشركة هو ب ألص لة عن نفسه  

وب لني بة عن أطراف ث لثة، أشخ ص 

طشيعيي9 أو اعتش 2يي9، في املغرب وفي 

الخ 2ج:

املنتج ت  وتصدير  استيراد   •

الغذائية وهي:

- القمح اللي9 والقمح الصلب؛

الشعير  ذلك  في  بم   الشعير   -

الع 2ي.

في ذلك  بم   البري،  األ2ز واأل2ز   -

وأنواع  واألحمر  واألسود  الشني  األ2ز 

أخرى من األ2ز امللو9 واأل2ز املثلج؛

- الشوف 9، بم  في ذلك الشوف 9 

املجرد.

 ، األسود  الفونيو   ، الفونيو   -

الدخن اآلسيوي ؛

- ذ2ة من أي نوع.

والذ2ة  والج ودا2،  الحنطة،   -

أيًض   ونضيف  والدخن،  الرفيعة، 

الحنطة السوداء والكنوا والقطيفة؛

- الف صولي  العريضة والف صولي  

الج فة: الف صولي  الحمراء والشيض ء 

والسوداء وأنواع أخرى من الف صولي  

والف صولي   الصوي   وفول  امللونة 

العريضة؛

األخضر،  العد2  العد2:   -

األسود،  العد2  املرج ني،  العد2 

وجميع  األشقر،  أو  األصفر  العد2 

أنواع العد2 األخرى.

املجففة،  الخضراء  الش زالء   -

املجففة  والش زالء  والشقولي ت، 

املربعة  والش زالء  )اللوبي )  والكونيل 

الش زالء  من  آخر  نوع  وأي  والش زالء، 

املجففة؛

الش مش ي  والحمص  الحمص   -

والحمص الك بولي وأي نوع آخر من 

الحمص؛
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تشيني  والفيتو  السش غيتي   -

والتو2تيليني  والرافيولي  والالزاني  

والكونشيلي  واملعكرونة  والشيني 

والستروزابريتيس  والنوكت�ضي 

والت لي تيلي والش ب 2ديل وجميع أنواع 

املعكرونة األخرى؛

خضروات:  -

)الخرشوف  الزهو2  خضروات   o

والقرنبيط والبروكلي) ؛

 ، )امللفوف  الو2قية  الخض 2   o

السش نخ ، الخس ، الهندب ء) ؛

 ، )خي 2  الف كهة  خضروات   o

ب ذنج 9 ، كوسه ، طم طم) ؛

الشصل  ذات  الخضروات   o

)الشصل ، الكراث ، الثوم) ؛

o الخضراوات الد2نية )القد2 ، 

الشط طس) ؛

 ، )الف صولي   o بذو2 الخضروات 

الش زالء ، الذ2ة ، الفول ، العد2) ؛

)الفجل  الجذ2ية  الخضروات   o

والجز2 والكرفس والشنجر) ؛

 ، )الهليو9  الجذعية  الخض 2   o

الكرفس ، الشمر) ؛

وجميع أصن ف الخض 2 املذكو2ة 

أعاله.

الفواكه:  -

 ، )البرقوق  الف كهة ذات النواة   o

الخوخ ، الكرز ، املشمش) ،

o ثم 2 التف ح )التف ح ، الكمثرى ، 

العنب ، السفرجل) ،

الحمراء  والفواكه  التوت   o

)العنب البري ، الكشمش ، الكشمش 

األسود) ،

 ، )ليمو9  الحمضي ت  ثم 2   o

جريب فروت ، برتق ل ، كليمونتي9) ،

واللوز  )الجوز  املكسرات   o

والكستن ء والشندق) ،

ت�ضي  )اللي  الغريشة  الفواكه   o

واألن ن 2 وامل نجو والش ب ي ) ،

وجميع أصن ف الف كهة املذكو2ة 

أعاله؛

والعص ئر  والحليب  امل ء   -

العصير  على  الق ئمة  واملشروب ت 

ومشروب ت النوم واملشروب ت الغ زية 

وغيره  من املشروب ت الغ زية وجميع 

أنواع املشروب ت األخرى؛

بيع منتج ت الطع م والشراب   •

املذكو2ة أعاله ب لجملة.

منتج ت  وتصدير  استيراد   •

األلش 9 ومشتق ته .

جملة  وت جر  كوكيل  التج 2ة   •

وممثل  وموزع  ومصد2  ومستو2د 

لجميع املنتج ت املذكو2ة أعاله.

املع مالت  جميع  أعم،  وبصو2ة 

أو  امل لية  أو  التج 2ية  أو  الصن عية 

التي قد  العق 2ات  أو  امل لية  األو2اق 

غير  أو  مش شر  بشكل  مرتشطة  تكو9 

مش شر بهدف الشركة أو من املحتمل 

أ9 تسهل تحقيقه.

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الشقة  الث ني  الط بق  التوكي  أحمد 

2قم 10 الدا2 الشيض ء  20080 الدا2 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

 .. بو2ميش  هدى  السيدة   • د2هم، 

92،222.22 د2هم مغربي

بو2ميش.  زي د  السيد   •

12،222.22 د2هم

وهذا في املجموع: م ئة ألف د2هم 

122،222.22 د2هم

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بو2ميش  هدى  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: منطقة 
 43 2قم   897 ش 2ع  مرخية  الحزم 
الدوحة قطر 122104 الدوحة قطر

بو2ميش  زي د  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 28800 املحمدية   207 الوحدة 2قم 

املحمدية املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) هدى بو2ميش 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575113
401I

TIJANI AUTO

تيجاني أوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

TIJANI AUTO
 RUE URUGUAY 7 RUE 7

URUGUAY، 92222، طنجة 
MAROC

تيج ني أوطو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي 7 ش 2ع 
األ2غواي - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.29385
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 17 م ي 2007 تمت إض فة 
إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :
استيراد وبيع العرب ت واملس عدة 

التقنية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
يونيو   18 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2007 تحت 2قم 2255.
402I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE FAKIH ET FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA

SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM

 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،

62222، OUJDA MAROC

STE FAKIH ET FRERES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  11 ش 2ع 

ت 11 حي هكو  - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.33111

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

14 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

  STE FAKIH ET FRERES املحدودة 

د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 

ش 2ع   11 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  

وجدة   60000  - هكو   حي   11 ت 

املغرب نتيجة ل : توقف العمل.

و حدد مقر التصفية ب 11 ش 2ع 

وجدة   60000  - هكو   حي   11 ت 

املغرب. 

و عي9:

و  كنشدا2ي  محمد   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي املستقشل ش 2ع املدا92  

2قم 7 60000 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 832.

423I



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5480

etablissement darwinier

 STE WOODHOUSE RIFI
SARL AU
تأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 22 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 22 DAKHLA ،

73222، dakhla maroc

 STE WOODHOUSE RIFI SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

الوحدة 23 2قم 4131 الداخلة 

73222 الداخلة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

24235

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

WOODHOUSE RIFI SARL AU

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

األصن ف  تصنيع  الخشب  نج 2ة 

الخشبية, 

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الداخلة   4131 2قم   23 الوحدة 

73222 الداخلة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

تم عي   يوسف  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الداخلة   4131 2قم   23 الوحدة 

73222 الداخلة املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف تم عي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   27 بت 2يخ 

.24235

404I

TIJANI AUTO

تيجاني اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

TIJANI AUTO

 RUE URUGUAY 7 RUE 7

URUGUAY، 92222، طنجة 

MAROC

تيج ني اوطو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 7 ش 2ع 

األ2غواي - - طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.29385

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تحويل   تم    2007 م ي   17 املؤ2خ في 

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»7 ش 2ع األ2غواي - - طنجة املغرب« 

إلى »طريق الرب ط إق مة إبن خلدو9 

- طنجة    -  2 بلوك 2 تجزئة العيو9 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2007 تحت 2قم 2255.

405I

امغ 2 عشد الغ فو2

AIR MARTIL CAR
تأسيس شركة

امغ 2 عشد الغ فو2

ش 2ع الجيش امللكي اق مة النو2 2قم 

1 الط بق االول تطوا9 ، 93222، 

تطوا9 املغرب

AIR MARTIL CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش غ 

موالي املهدي 2قم 53 مرتيل  93152 

مرتيل  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33257

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AIR تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 MARTIL CAR

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الس 2ات بدو9 س ئق 

ش غ  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

موالي املهدي 2قم 53 مرتيل  93152 

مرتيل  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

500.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العش 2  عثم 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 1 النصر ش 2ع سد ابن بطوطة زنقة 

7 شقة 3 مرتيل  93152 مرتيل   2قم 

املغرب 

شره    بن  خ لد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

مرتيل   خلدو9  ابن  ش 2ع  الق بيلة 

93152 مرتيل  املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جواد بن شره   

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.33257

406I

MISAGROUP

 COUFRAGE

CONSTRUCTION

تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

 COUFRAGE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 61 اللة 

الي قوت تق طع مصطفى املع ني 

الط بق الث ني 2قم 62 الدا2الشيض ء 

20100 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575123

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

08 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

COUFRAGE CONSTRUCTION

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

متنوعة أو إنش ءات

61 اللة  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

املع ني  مصطفى  تق طع  الي قوت 

الدا2الشيض ء   62 الط بق الث ني 2قم 

20100 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوضرة  محمد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 20100 ابن جرير   162 املجد 3 2قم 

الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ذات  »شركة  بوضرة  محمد   -

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 

 162 2قم   3 حي املجد  اإلجتم عي ب: 

الشيض ء  الدا2   20100 جرير  ابن 

عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 

الدائم:  املمثل   575123 االقتض ء: 

محمد بوضرة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد بوضرة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575123
407I

ائتم نية زهير

AL MAAIN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتم نية زهير
زنقة ابن ع ئشة عم 2ة ب 2يس 

الط بق الت لت مكتب 2قم 11 كيليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
AL MAAIN AGRI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : دوا2 
الخ جب جم عة و قي دة او2يك  

دائزة ت حن وت عم لة الحوز طريق 
مراكش سيتي ف طمة    - 42450 

مراكش  املغرب .
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.117057

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2022 دجنبر   08 في  املؤ2خ 
AL MAAIN AGRI  شركة ذات  حل 
2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
و  جم عة  الخ جب  دوا2  اإلجتم عي 
عم لة  ت حن وت  دائزة  او2يك   قي دة 
الحوز طريق مراكش سيتي ف طمة    - 
42450 مراكش  املغرب  نتيجة لعدم 

استئن ف النش ط .
و عي9:

السيد)ة) محمد  ملي9 و عنوانه)ا) 
  70 سيدي امش 2ك د2ب الفرا9 2قم 
40000 مراكش  املغرب  كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
دوا2  وفي   2022 دجنبر   08 بت 2يخ 
الخ جب جم عة و قي دة او2يك  دائزة 
ت حن وت عم لة الحوز طريق مراكش 
مراكش    42450  - ف طمة    سيتي 

املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145753.

408I

FLASH ECONOMIE

BELLE ZINA TOOLS
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

BELLE ZINA TOOLS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  64 عشد 

هللا املديوني، الط بق 1، الشقة 2قم 

2 د2ب عمر 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

571123

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   09

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 BELLE : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

ZINA TOOLS

- غرض الشركة بإيج ز: - استيراد 

و تصدير؛

- تسويق أو توزيع أو تمثيل جميع 

املنتج ت أو املواد أو األدوات أو املواد 

أو املعدات؛ 

وبيع جميع أنواع  تج 2ة وشراء   -

السلع واملنتج ت والخدم ت؛

براءات  جميع  على  الحصول   -

التج 2ية  والعالم ت  االختراع 

والتراخيص والعملي ت التي تدخل في 

نط ق

واستغالله   ومنحه   نش طه  

وبيعه  ؛

- االستحواذ على حصة أو مصلحة 

في أي شركة أو عمل تج 2ي تم إنش ؤه 

أو سيتم إنش ؤه لغرض مم ثل

أو ذي صلة ؛

املع مالت  جميع  أعم،  وبشكل 

والصن عية  والتج 2ية  امل لية 

قد  التي  والعق 2ية  املدنية  واملنقولة 

تكو9

غير  أو  مش شر  بشكل  مرتشطة 

مش شر بهدف الشركة أو من املحتمل 

أ9 تعزز تطويره .

- عنوا9 املقر االجتم عي:  64 عشد 

الشقة 2قم   ،1 الط بق  هللا املديوني، 

2 د2ب عمر 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عزيز   حلحول  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  شريك. 

- بي ن ت حول الشرك ء: 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حلحول عزيز  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   09 بت 2يخ 

.571123

409I
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ADVOLIS

ISLY FER

إعال9 متعدد القرا2ات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

62222، oujda MAROC

ISLY FER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: الحي 

الصن عي البست II 9  القطعة 2قم 

62I   - 62222 وجدة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.16479

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

الى  الت لي  النش ط  إض فة  م يلي: 

نش ط الشركة الح لي : نقل الشض ئع 

على حس ب الغير

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

من  الت لية  األنشطة  حدف  م يلي: 

الت جر   - الح لي  الشركة  نش ط 

أي  تشغيل   - والتصدير  لالستيراد 

-أي  عمل  أم كن  أو  مستودع ت 

مع ملة م لية أو تج 2ية عق 2ية

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

تحيي9  الوحيد  الشريك  قر2  م يلي: 

الق نو9 االس �ضي للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

الذي  بند 2قم الق نو9 االس �ضي: 

الق نو9  تحيي9  م يلي:  على  ينص 

االس �ضي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2697.

410I

Sayarh & Menjra

SAVOLA MOROCCO

إعال9 متعدد القرا2ات

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

22222، Casablanca Maroc

SAVOLA MOROCCO »شركة  

املس همة«

 ، RP N7 :وعنوا9 مقره  االجتم عي

طريق مراكش ، املنطقة الصن عية 

برشيد - - برشيد املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.13223

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير 2223  املؤ2خ في 23 

القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :  1 2قم  قرا2 

 SAVOLA أسهم  جميع  بيع  م يلي: 

 Zine شركة  لص لح   MOROCCO

شركة  وهي   ،  Capital Invest SA

املغربي  الق نو9  بموجب  مس همة 

 Lotissement la Colline مقره  

الدا2   ، سيدي معروف   ،  23 2قم   II

في  مسجلة   ، املغرب   ، الشيض ء 

السجل التج 2ي للدا2 الشيض ء تحت 

املعيني9  واألشخ ص   328729 2قم 

واملوافقة  مستقشليي9  كمديرين 

كمس همي9 جدد

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

استق لة السيد عشد الرحيم معروف 

صالح  والسيد  أسعد  زين  والسيد 

الدين معيدب من عضوية مج لس 

س مح  محمود  والسيد  إدا2اتهم 

2ئيس  منصب  من  حسن  محمود 

مه مه  ومن  الشركة  إدا2ة  مجلس 

كرئيس تنفيذي

على  ينص  الذي   :3 2قم  قرا2 

إق لة السيدة أمل ت ج الدين  م يلي: 

من   28/26/1972 مواليد  من 

بط قة  وتحمل  املغربية  الجنسية 

من   E371883 2قم  الوطنية  الهوية 

جميع املن صب في الشركة وعلى وجه 

الخصوص من منصبه  كمدير ع م

على  ينص  الذي   :4 2قم  قرا2 

 (6( ملدة ست  مديرين  تعيي9  م يلي: 

 ، نجيمي  هللا  عشد  للسيد  سنوات 

الجنسية  من   ،  1959 ع م  املولود 

الهوية  بط قة  وح مل   ، املغربية 

W 11297,للسيدة  2قم  الوطنية 

ديسمبر   23 من مواليد   ، سلمى زين 

وح ملة  مغربية،الجنسية   1998

 BK 2قم  الوطنية  الهوية  بط قة 

مواليد   ، ؛لسيد عمر زين   601842

 ، مغربي الجنسية   ،  1996 ين ير   10

2قم  الوطنية  الهوية  بط قة  ويحمل 

الدين  نو2  السيد  ؛   BK 389776

، من   1968 ين ير   1 املولود في   ، زين 

بط قة  ويحمل   ، املغربية  الجنسية 

 ،  M 221151 2قم  الوطنية  الهوية 

املولود   ، والسيد عشد الكريم عويد 

الجنسية  من   ،  1972 يونيو   19 في 

املغربية ، ويحمل 2قم الهوية الوطنية 

يكو9 622362

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

 
ً
2ئيس  زين  الدين  نو2  السيد  تعيي9 

ملجلس اإلدا2ة والرئيس التنفيذي

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

 
ً
ن ئش  نجيمي  هللا  عشد  السيد  تعيي9 

للمدير الع م

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم مراجعة النظ م األس �ضي: 

مراجعة  م يلي:  على  ينص  الذي 

النظ م األس �ضي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بت 2يخ  االبتدائية ببرشيد  

2223 تحت 2قم 00000.

411I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE CHEVRES DU
CEDRE GOURAUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE BEMAFI
2قم 32 الط بق الث لت ش 2ع الحسن 
الث ني أحداف أز2و ، 53122، أز2و 

املغرب
 SOCIETE CHEVRES DU CEDRE
GOURAUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ايت علي 

اويعقوب بن الصميم - 53122 از2و 
املغرب.

تفويت حصص
2قم السجل التج 2ي 551.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   23 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) عمر عزام 312 

 1.000 أصل  من  اجتم عية  حصة 

عدن 9  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

فبراير   23 بت 2يخ  بن ني  الضوبلي 

.2223

تفويت السيد )ة) عشد الجليل  بن 

اجتم عية  حصة   312 الجليل  عشد 

من أصل 1.000 حصة لف ئدة  السيد 

عدن 9 الضوبلي بن ني بت 2يخ 23  )ة) 

فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   08 بت 2يخ  ب ز2و   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 73.

412I

MEH EXPERTISE

DAFSAK
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة 2قم 8 حي 
إقش ل خريشكة ، 25223، خريشكة 

املغرب
DAFSAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57 تجزئة 

املنجم بوجنيشة  25100 خريشكة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

8117

 28 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

DAFSAK

أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة أو الشن ء - التج 2ة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 57 تجزئة 

املنجم بوجنيشة  25100 خريشكة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

-  مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 

حمدافي   ابته ل  السيد)ة)   -

 73 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 25100 بلوك ب حي األمل خريشكة 

خريشكة املغرب

- السيد)ة) نبيلة الرب ع بصفته)ا)  

مزوي   بئر  مركز  ب:  عنوانه  والك ئن 

25373 خريشكة املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ابته ل حمدافي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.8117

413I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

RABHA TA
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 N° 21 RUE DAHR SOUK

 BETTANA SALE N° 21 RUE

 DAHR SOUK BETTANA SALE،

11122، SALE MAROC

RABHA TA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 
2قم 9 الط بق الث ني زنقة أبدا2ي 

ش 2ع الحسن الث ني الرب ط 10000 

الرب ط -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

166925

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   12

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

RABHA TA

2ائد  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

التج 2ية  العملي ت  إدا2ة  أعم ل 

واالستش 2ات اإلدا2ية

شقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
أبدا2ي  زنقة  الث ني  الط بق   9 2قم 

 10000 ش 2ع الحسن الث ني الرب ط 

الرب ط -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
كريم  امش 2كي  السيد)ة)   -
زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
حي االنشع ث  ح �ضي دغمة 2قم539 

سال 11100 سال املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) امش 2كي كريم 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.166925
414I

SMCDE

LAAZ CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

LAAZ CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 
ز2قطوني الط بق 1 2قم 3 منطقة 
املستشفي ت الدا2 الشيض ء املغرب 

- - الدا2 الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.515769

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   31 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 LAAZ محدودة ذات الشريك الوحيد

مشلغ 2أسم له     CONSTRUCTION

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

اإلجتم عي 55 ش 2ع ز2قطوني الط بق 
منطقة املستشفي ت الدا2   3 2قم   1

الشيض ء  الدا2   -  - املغرب  الشيض ء 

املغرب نتيجة ل :  أزمة إقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب 55 ش 2ع 
منطقة   3 2قم   1 الط بق  ز2قطوني 

املغرب  الشيض ء  الدا2  املستشفي ت 

- - الدا2 الشيض ء املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) عشد الدائم   العز2ودي 

 444 2قم  الحرك ت  دا2  عنوانه)ا)  و 

مراكش   40000 مراكش  تسلط نت 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858588.

415I

BACEGM

تام تام أنترناسيونال 2016
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 42222، Marrakech

maroc
ت م ت م أنترن سيون ل 2016 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دا2 الزهية 
محمدية الس بعة - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.76881
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الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   27 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مشلغ    2016 أنترن سيون ل  ت م  ت م 
وعنوا9  د2هم   20.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي دا2 الزهية محمدية 

املغرب  مراكش   40000  - الس بعة 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دا2 الزهية 

مراكش   40000  - محمدية الس بعة 

املغرب. 

و عي9:

و  دوكريف  ام نويل   السيد)ة) 

عنوانه)ا) بلجيك  10100 صطوكهولم 

بلجيك  كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

دا2 الزهية محمدية الس بعة مراكش

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145539.

416I

BACEGM

تام تام برو دفلوبمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 42222، Marrakech

maroc
ت م ت م برو دفلوبمو9  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دا2 الزهية 
محمدية الس بعة - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.83529

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 م 22   08 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

ت م  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

2أسم له   مشلغ  دفلوبمو9    برو  ت م 

مقره   وعنوا9  د2هم   20.000

محمدية  الزهية  دا2  اإلجتم عي 

املغرب  مراكش   40000  - الس بعة 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دا2 الزهية 

مراكش   40000  - محمدية الس بعة 

املغرب. 

و عي9:

و  دوكراف  ام نويل   السيد)ة) 

عنوانه)ا) بلجيك  40000 صطوكهولم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

دا2 الزهية محمدية الس بعة مراكش

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145537.

417I

CENTRE DIALYSE TABRIQUET SARL AU

 CENTRE DE DIALYSE
TABRIQUET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

 CENTRE DIALYSE TABRIQUET
SARL AU

 AVENUE AMIR SIDI ,24
 MOHAMMED, Hay Rachad,
K.O.M. SALE ، ، SALE Maroc

 CENTRE DE DIALYSE
TABRIQUET SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 24, ش 2ع 
أمير سيدي محمد, حي الرش د 
-ك.و.م- سال. - - سال املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.34325

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   13 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   1.550.000«

 1.650.000« إلى  د2هم«   CAPITAL«

د2هم« عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 

أ2ب ح أو عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  بسال   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 40651.

418I

ECO FINANCE

IB GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2 

ECO FINANCE

23 زنقة ابن منير، الط بق األ2�ضي 

املع 2يف املع 2يف، 22322، الدا2 

الشيض ء املغرب

IB GROUP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 55 ش 2ع 

سيدي محمد بن عشد هللا الكو2نيش 

حي العنق 55 ش 2ع سيدي محمد 

بن عشد هللا الكو2نيش حي العنق 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

»إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.393151

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

تقر2   2223 فبراير   24 في  املؤ2خ 

إض فة شع 2 تج 2ي للشركة وهو:

DAR DADA

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861599.

419I

SELECT CONSEIL

G3C

إعال9 متعدد القرا2ات

SELECT CONSEIL

ش 2ع عشد املومن عم 2ة421 الط بق 

الرابع 2قم16 ، 22362، الشيض ء 

املغرب

G3C »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 167 

ش 2ع حسن صغير ط بق الت ني 2قم 

11 الدا2الشيض ء - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.171683

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 32 دجنبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

2فع من 2اسم ل الشركة 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي:  

بيع الحصص اإلجتم عية للشركة 

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحويل الشكل الق نوني للشركة 

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

استق لة مسير الشركة 

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 مجلس االدا2ة 

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

مالئمة النظ م االس �ضي للشركة 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :8 2قم  بند 

مشلغ  الشركة  2اسم ل  2فع  م يلي: 

2.000.000 د2هم  لتحويله الى  قد2ه 

مق صة  ب جراء  د2هم   15.000.000

املقدا2  املحددة  الشركة  ديو9  مع 

واملستحقة
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بند 2قم -: الذي ينص على م يلي: 
بي9  االسهم  تحويل  على  املوافقة 
يتن زل  اجش بدي  محمد  السيد   :
سم عيل  للسيد  واحدة  حصة  عن 

الصغير 
بند 2قم -: الذي ينص على م يلي: 
  : بي9  االسهم  تحويل  على  املوافقة 
عن  يتن زل  اجش بدي  محمد  السيد 

حصة واحدة للسيد علي هوا2ي 
بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 
شركة دات مسؤولي ت محدودة الى 

شركة املس همة 
بند 2قم -: الذي ينص على م يلي: 
استق لة مسير الشركة السيد محمد 

اجش بدي 
بند 2قم -: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 مجلس االدا2ة 
بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

مالئمة نظ م االس �ضي 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 20 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 854985.
420I

FIDUPLUS

TOUCH EKAY
تأسيس شركة

FIDUPLUS
355 ش 2ع محمد الخ مس فض ء 

يسرى الط بق 9 2قم 112 ، 20150، 
الدا2الشيض ء املغرب

TOUCH EKAY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 محج 
مير السلط 9 الط بق 1 الشقة 2قم 3  

20160 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573127
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
08 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

TOUCH EKAY

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 محج 

مير السلط 9 الط بق 1 الشقة 2قم 3  

20160 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الخروبي   أحمد  السيد)ة)   -

 110 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 4 الط بق  هوسبتل  ميشيل  زنقة 

الدا2الشيض ء   20150    23 الشقه 

املغرب

الخروبي   يونس  السيد)ة)   -

 2 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الدا2الشيض ء   20000 ش 2ع الزيراوي 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يونس الخروبي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

.573127

421I

H.A ACCOUNTING GROUP

ار اش لوزيور

تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP

 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

ا2 اش لوزيو2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 52 

ش 2ع موالي 2شيد الشقة ب3 كليز 

مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134125

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

02 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

ا2 اش  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

لوزيو2

- غرض الشركة بإيج ز: مطعم

2ي ض

 52 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

كليز  ش 2ع موالي 2شيد الشقة ب3 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) 2�ضى الراجي بصفته)ا)  
 40000 مراكش  والك ئن عنوانه ب: 

مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   --
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تج ه الغير: 
- السيد)ة) 2�ضى الراجي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.134125
422I

FIGEC

ABRAAJ HOLDING
تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 82222،
AGADIR MAROC

ABRAAJ HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 137 
حي الهن ء بلوك ب مكر2 الد2ا2كة  

80000 اك دير -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
120708

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ABRAAJ HOLDING
اشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء والتصدير واالستيراد
- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 137 
الد2ا2كة   مكر2  ب  بلوك  الهن ء  حي 

80000 اك دير -
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أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.000.000 د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الترحي  يوسف  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تكوين   10 2قم  ج  بلوك  الزيتو9 

80000 اك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف الترحي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.120708

423I

PRIVILEGE CABINET

 SANT  CELONI PROMO
SARL

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
92222، TANGER TANGER

 SANT  CELONI PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 7    
ش 2ع او2وغواي ط بق  3 2قم 11 

90000 طنجة  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135647

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

  SANT : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

CELONI PROMO SARL

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 
العق 2ي

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
7    ش 2ع او2وغواي ط بق  3 2قم 11 

90000 طنجة  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الخراز   محمد  السيد)ة)   -
زنقة  والك ئن عنوانه ب:   بصفته)ا)  

32  الو2ود  الجشل  القديم  القطعة 

6760 طنجة 90000 طنجة  املغرب

الخراز   محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

ط بق  الصفص فة  اق مة  الق د2ية 

طنجة    90000 طنجة    19 الشقة   2

املغرب

الخراز  شيم ء  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

ط بق  الصفص فة  اق مة  الق د2ية 

طنجة    90000 طنجة    19 الشقة   2

املغرب

الخراز  ي سي9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  ش 2ع 
مرش 9   165 2قم  الث ني   الحسن 

طنجة 90000 طنجة  املغرب

- السيد)ة) حمزة الخراز بصفته)ا)  

الحسن  ش 2ع  ب:   عنوانه  والك ئن 
طنجة  مرش 9   165 2قم  الث ني  

90000 طنجة  املغرب

الهيشو  الزهرة  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الحومة جم عة  وقي دة   قصر املج ز 

الفحص   90000 انجرة  الفحص 

انجرة املغرب

الخراز   فطيمة  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

انجرة   فحص  تغرامت  الويدا9  بي9 

90000 الفحص انجرة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد الخراز  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.135647

424I

PLATINIUM MANAGEMENT

SERVANOV SARL AU
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème étage N°19 VN ، 52222،

Meknes Maroc
SERVANOV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 
11 الط بق 4 إق مة أم الربيع 2قم 

112 تجزئة الصحراء 1 ش 2ع محمد 
الس د2    - مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58381

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SERVANOV SARL AU
تنظيم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
املعدات  في  التج 2ة   - التظ هرات 
اللوازم  في  التج 2ة    - الصن عية 

املكتبية وأجهزة الكمشيوتر - تج 2ة
الشقة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
2قم  الربيع  أم  إق مة   4 الط بق   11
1 ش 2ع محمد  112 تجزئة الصحراء 

الس د2    - مكن 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
-  مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

داو�ضي  حن 9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 
الري 9 ألف الشقة 12 زنقة 2وم  م ج  

50000 مكن 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) حن 9 داو�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.58381
425I

ائتم نية الشريفي مش 2ك

 Ste ALI  شركة  علي ايوب كار
AYOUB CAR

تأسيس شركة

ائتم نية الشريفي مش 2ك
حي الرج ف هلل بلوك 2 الزنقة 05 
2قم 23 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب
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 Ste ALI  2 شركة  علي ايوب ك

AYOUB CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي تيحونة 

2قم 41 - اس  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4563

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

شركة   بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

Ste ALI AYOUB CAR  2 علي ايوب ك

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تيحونة 2قم 41 - اس  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ايوب   علي  لعميمي  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تيحونة  81010 اس  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لعميمي علي ايوب  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   17 بت 2يخ 

.4563

426I

STE TIB COMPT SARL AU

MAADIN YASS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش 2ع املرابطي9 وزنقة 

الشخ 2ي إق مة بغدادي مكتب 2قم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

MAADIN YASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

البست 9 3 زنقة عي9 ج لوت 2قم 

26 الط بق االول  - 60000 وجدة 

املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 24 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) بولغشة احمد 

و- MAADIN YASS »شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

والك ئن مقره  اإلجتم عي  الوحيد«  

زنقة عي9 ج لوت   3 ب: حي البست 9 

2قم 26 الط بق االول

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 39255

 MAADIN كمسيرين جدد لشركة

.YASS

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بوجدة  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2696.

427I

مكتب مح سشة األست ذ الرداد 2فيع

گازيل أم
تأسيس شركة

مكتب مح سشة األست ذ الرداد 2فيع

نجمة الجنوب 3 عم 2ة د3 الط بق 4 
2قم 16 ، 24000، الجديدة املغرب

گ زيل أم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

إسال بالنك  تجزئة 2قم 78 عم 2ة 

18 شقة 2قم 78 ب لط بق السفلي 

سيدي بوزيد 24000 الجديدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22345

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   12

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

گ زيل  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

أم

وك لة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ية

االستيراد  في  وسيط  أو  مروج 

والتصدير

مطعم

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 18 78 عم 2ة  إسال بالنك  تجزئة 2قم 

شقة 2قم 78 ب لط بق السفلي سيدي 

بوزيد 24000 الجديدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

القدميري  أم ل  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
عي9 الشق   57 2قم   23 املسرة زنقة 

20000 الدا2 بيض ء  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تج ه الغير: 
- السيد)ة) أم ل القدميري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.22345
428I

مكتـــب حس بــ ت جنرال اوديت كس  ش. م. م

 STE DE TRANSPORT
 DE MARCHANDISES

SECURISES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتـــب حس بــ ت جنرال اوديت كس  
ش. م. م

حي تمديد الزيتو9 2قم 56 تكوين 
اك دير ، 80000، اك دير املغرب
 STE DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES SECURISES
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 26 حي 
بيزم و9 أغراد اك دير - 80100 اك دير 

اك دير.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.34815

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   24 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE DE TRANSPORT DE املحدودة
 MARCHANDISES SECURISES
SARL  مشلغ 2أسم له  100.000 د2هم 
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 26 حي 
بيزم و9 أغراد اك دير - 80100 اك دير 

اك دير نتيجة ل : وقف النش ط.
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 26 و حدد مقر التصفية ب 2قم 
 80100  - اك دير  أغراد  بيزم و9  حي 

اك دير اك دير. 
و عي9:

و  بوش 2ب  يز    عز  السيد)ة) 
زنقة   01 حي اوجع  بلوك  عنوانه)ا) 
 80650 اك دير   15تكوين  2قم   17

اك دير املغرب كمصفي )ة) للشركة.
ايت  الحكيم    عشد  السيد)ة) 
تم عيت  دوا2  عنوانه)ا)  و  حميد 
الد2ا2كة اك دير 80650 اك دير املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و  ادغم ني  الحسن    السيد)ة) 
الد2ا2كة  تم عيت  دوا2  عنوانه)ا) 
اك دير 80650 ك دير املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بت 2يخ  ب ك دير   التج 2ية 

2021 تحت 2قم 99965.
429I

بن اله شمي عزالي9

 EXPLORERS SCOPE
ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

بن اله شمي عزالي9
 hay riad chel massira  n 11 ،

50000، مكن 2 املغرب
 EXPLORERS SCOPE

ENGINEERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 129 
2ي ض الزيتو9 2 مكن 2 50000 - 

50000 مكن 2 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.45387

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
يونيو   01 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
ذات  شركة  حل  تقر2   2022
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 EXPLORERS SCOPE الوحيد 
2أسم له   مشلغ    ENGINEERING
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
الزيتو9  2ي ض   129 2قم  اإلجتم عي 
2 مكن 2 50000 - 50000 مكن 2 

املغرب نتيجة ل : اق ف النش ط.
و حدد مقر التصفية ب 2قم 129 
 -  50000 2ي ض الزيتو9 2 مكن 2 

50000 مكن 2 املغرب. 
و عي9:

و  املكريني  حسن   السيد)ة) 
الزيتو9  2ي ض   129 2قم  عنوانه)ا) 
مكن 2   50000  50000 2 مكن 2 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   19 بت 2يخ  بمكن 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1514.
432I

بن اله شمي عزالي9

AMINE SONORISATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بن اله شمي عزالي9
 hay riad chel massira  n 11 ،

50000، مكن 2 املغرب
AMINE SONORISATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 2قم 
13 الط بق الث لث اسم -مينة 42-2 

سيدي سعيد مكن 2 - 50000 
مكن 2 املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.44943
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   12 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ    AMINE SONORISATION
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
 13 2قم  شقة  اإلجتم عي  مقره  
 2-42 اسم -مينة  الث لث  الط بق 
 50000  - مكن 2  سعيد  سيدي 
ايق ف   : ل  نتيجة  املغرب  مكن 2 

النش ط.
و حدد مقر التصفية ب شقة 2قم 
 2-42 الط بق الث لث اسم -مينة   13
 50000  - مكن 2  سعيد  سيدي 

مكن 2 املغرب. 
و عي9:

السيد)ة) امي9   عشو2 و عنوانه)ا) 
املنصو2  يعقوب  ش 2ع   42 عم 2ة 
 50000 مكن 2  ج  م   6 الشقة 
مكن 2 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   19 بت 2يخ  بمكن 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1513.
431I

نوغلب

JURIS FONCIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

نوغلب
شقة 3 الط بق 2 عم 2ة ا7 اق مة 
2اش  مرج 9 2 مكن 2 شقة 3 
الط بق 2 عم 2ة ا7 اق مة 2اش  

مرج 9 2 مكن 2، 50000، مكن 2 
املغرب

JURIS FONCIER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ط بق 
االول 2قم 49 ش 2ع الحسن الث ني 

الح جب  - 51000 الح جب املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.33781

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2 حل   2021 م ي   24 في  املؤ2خ 
ذات  شركة    JURIS FONCIER
2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوا9  د2هم   10.000
49 ش 2ع  اإلجتم عي ط بق االول 2قم 
 51000  - الح جب   الث ني  الحسن 

الح جب املغرب نتيجة الفال2.
و عي9:

ديدي   سيدي يحيى و  السيد)ة) 
 11 2قم  الي سمي9  تجزئة  عنوانه)ا) 
املغرب  الح جب   51000 الح جب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ط بق  وفي   2021 م ي   24 بت 2يخ 
الث ني   الحسن  ش 2ع   49 2قم  االول 
الح جب  - 51000 الح جب املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   31 بت 2يخ  بمكن 2   التج 2ية 

2021 تحت 2قم 182.
432I

 شيش  سعيد مح سب معتمد ب لرشيدية

10X SURVEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

شيش  سعيد مح سب معتمد 
ب لرشيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
12X SURVEY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املنصو2 
تجزئة عمر سفلي عم 2ة الرقم 85  
مكن 2  - 5000 مكن 2  املغرب .
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.16649
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الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 02 ين ير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

عم 2ة  سفلي  عمر  تجزئة  »املنصو2 

مكن 2    5000  - مكن 2     85 الرقم 

اق مة    32 »عم 2ة  إلى   « املغرب 

طريق   3 الط بق   2 الشقة  »من ل« 

ت 2كة الرشيدية  - 52000 الرشيدية  

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 02 بت 2يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 133.

433I

fiduciaire capital orient

 SOCIETE HOUDAYFA
PRINT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

 SOCIETE HOUDAYFA PRINT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي ش 2ع 

أنوال إق مة البركة مكتب 2قم 1 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

 28495

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2022 دجنبر   12 في  املؤ2خ 

من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 

 »SOCIETE HOUDAYFA PRINT«

 SOCIETE Imprimerie« إلى 

. »BOUGHRIBIL

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2595.

434I

fiduciaire capital orient

STE HOUDAYFA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نش ط الشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

STE HOUDAYFA PRINT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي ش 2ع 

أنوال إق مة البركة مكتب 2قم 1 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تغيير نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.28495

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم تغيير   2022 12 دجنبر  املؤ2خ في 

نش ط الشركة من »ت جر » إلى »متجر 

القرط سية«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2595.

435I

fiduciaire capital orient

STE HOUDAYFA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

STE HOUDAYFA PRINT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

أنوال إق مة البركة مكتب 2قم 

1 وجدة OUJDA 62222 وجدة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.28495

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 12 دجنبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

مكتب  البركة  إق مة  أنوال  »ش 2ع 
1 وجدة OUJDA 62222 وجدة  2قم 

»ش 2ع فيصل ابن عشد  إلى  املغرب« 
 188 2قم  بنحمو   تجزئة  العزيزي 

 60000  - السفلي  الط بق  مكزا9 

وجدة  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2595.

436I

فيفونديس مركز أعم ل

بيرفيكت زوهير اموبيلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعم ل
 BD BRAHIM ROUDANI 332

 RES RAYHANE ETG 5 N°21 332
 BD BRAHIM ROUDANI RES

 RAYHANE ETG 5 N°21، 22332،
Casablanca MAROC

بيرفيكت زوهير اموبيلي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 332 ش 2ع 
ابراهيم الروداني الط بق 5 الشقة 

2قم 21 اق مة 2يح 9 املع 2يف 
22332 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573211

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 02 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

بيرفيكت زوهير اموبيلي
مروج  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ات
 332 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 5 الط بق  الروداني  ابراهيم  ش 2ع 
الشقة 2قم 21 اق مة 2يح 9 املع 2يف 

22332 الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

الشرك ء  حول  بي ن ت    -
)األشخ ص الطشيعيو9): 

زوهير  محمد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 2وزانو 
ميالنو ايط لي  20089 2وزانو ايط لي 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد زوهير بصفته)ا) 
مسير والك ئن عنوانه ب: 2وزانو ميالنو 

ايط لي  20089 2وزانو ايط لي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.573211
437I

فيفونديس مركز أعم ل

السباعي اليات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعم ل
 BD BRAHIM ROUDANI 332

 RES RAYHANE ETG 5 N°21 332
 BD BRAHIM ROUDANI RES
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 RAYHANE ETG 5 N°21، 22332،

Casablanca MAROC

السش عي الي ت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 332 ش 2ع 

ابراهيم الروداني الط بق 5 الشقة 

2قم 21 اق مة 2يح 9 املع 2يف 

22332 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573839

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

السش عي الي ت

و  ت جر  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مستو2د 

 332 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 5 الط بق  الروداني  ابراهيم  ش 2ع 

الشقة 2قم 21 اق مة 2يح 9 املع 2يف 

22332 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) موالي هش م السش عي 

 23 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 18 شقة   4 ط  الكشير  الضمير  زنقة 

الشيض ء  الدا2   20000 الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) موالي هش م السش عي 

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

شقة   4 ط  الكشير  الضمير  زنقة   23

الشيض ء  الدا2   20000 الشيض ء   18

املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573839

438I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ TELECOM EST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

كوم فيد

10 ش 2ع عشد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ TELECOM EST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : طريق 

عوينت سراق حي السالم زنقة 2 

2قم 12 - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.14523

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2223 ين ير   14 املؤ2خ في 

 SOCIÉTÉ TELECOM EST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 

وعنوا9  د2هم   322.222 2أسم له  

عوينت  طريق  اإلجتم عي  مقره  

 -  12 سراق حي السالم زنقة 2 2قم 

لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة   60000

قي م الشركة ب ألهداف التي أسست 

من اجله .

و عي9:

و  كبرا9  محمد   السيد)ة) 

حي  سراق  عوينت  طريق  عنوانه)ا) 

 60000  12 2قم   2 زنقة  السالم 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

طريق  وفي   2223 ين ير   14 بت 2يخ 

 2 زنقة  السالم  حي  سراق  عوينت 

2قم 12 - 60000 وجدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2643.

439I

كوم فيد

 SOCIETE TARBAMIS

PROJET SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

كوم فيد

10 ش 2ع عشد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE TARBAMIS PROJET

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : زنقة 

أقحوا9 2قم 20 حي زهو2 ش 2ع زايد 

ابن سلط 9  - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.32181

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2223 ين ير   14 املؤ2خ في 

 SOCIETE TARBAMIS PROJET

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 10.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

20 حي زهو2 ش 2ع زايد  أقحوا9 2قم 

60000 وجدة املغرب   - ابن سلط 9  

نتيجة لعدم قي م الشركة ب ألهداف 

التي أسست من أجله .

و عي9:

و  مداني  حو2ية   السيد)ة) 

حي   20 زنقة أقحوا9 2قم  عنوانه)ا) 

 60000 زهو2 ش 2ع زايد ابن سلط 9 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة  وفي   2223 ين ير   14 بت 2يخ 

20 حي زهو2 ش 2ع زايد  أقحوا9 2قم 

ابن سلط 9 - 60000 وجدة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2631.

440I

cabinet abda conseil et management

AUTO PARTS ET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 cabinet abda conseil et

management
2قم 239الط بق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصن عي ، 46000، 

اسفي اسفي

 AUTO PARTS ET SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 105 

ش 2ع عالل ابن عشد هللا حي الرب ط  

- 46000 اسفي املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.12123

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2223 ين ير   32 املؤ2خ في 

AUTO PARTS ET SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

 105 د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 

ش 2ع عالل ابن عشد هللا حي الرب ط  - 

46000 اسفي املغرب نتيجة للتوقف 

الدائم لنش ط الشركة.
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و عي9:

السيد)ة) عشد الرحيم  ملش علي و 

عنوانه)ا) 40 زنقة عزوز حي الكو22 

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46000

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 32 ين ير 2223 وفي 105 ش 2ع 

 - الرب ط   حي  هللا  عشد  ابن  عالل 

46000 اسفي املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   07 بت 2يخ  االبتدائية بآسفي  

2223 تحت 2قم 1383.

441I

FIDUCIAIRE

 AUTOHAUS TANGER
OCCASION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 32222، FES

MAROC

 AUTOHAUS TANGER

OCCASION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 15--16 

إق مة القد2 و أ2يح  زنقة امله تم  

غ ندي 1-15-16 إق مة القد2 و 

أ2يح  زنقة امله تم  غ ندي 90060 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.93781

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 01 شتنبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

أ2يح   و  القد2  إق مة   -15-16«

إق مة   1-15-16 زنقة امله تم  غ ندي 

القد2 و أ2يح  زنقة امله تم  غ ندي 

»ش 2ع  إلى  املغرب«  طنجة   90060

  1 موالي 2شيد اق مة الحديقة بلوك 

- 90060 طنجة  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   06 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 348.

442I

2مزي لالستش 2ات

AZZEDINE SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استد2اك خطٍإ

استد2اك خطٍإ وقع ب لجريدة 

الرسمية
2مزي لالستش 2ات

ش 2ع 24 نونبر عم 2ة حمدي ولد 

الرشيد الط بق 2قم 01 شقة 2قم 01 

العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

شركة    AZZEDINE SAHARA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

حي  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9   
82 العيو9  - - العيو9   الحجري 2قم 

املغرب .

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد2اك   

الرسمية عدد 5754 بت 2يخ 08 فبراير 

.2223

بدال من : عشد العزيز الخ لدي 

يقرأ : عزالدين الخ لدي 

الش قي بدو9 تغيير.

443I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE MOROCCO
TRAVEL ORGANIZER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

32222، FES MAROC

 SOCIETE MOROCCO  TRAVEL

ORGANIZER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 371  
تـجـزئـة هـيـشــة طــريـق مـكــنــ 2  مـحــل 

2قــم 3  فـــ 2 32222 فـــ 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
23/991

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   02

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE MOROCCO  TRAVEL

ORGANIZER

مــرافـق  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

للمـسـ فـربـن السـيـ ح

خـدمــ ت اخــري  الحـجــــز 

و  املـنـ سش ت  و  االحــدات  تـنـظــم 

الحـفــالت

  371 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مـحــل  تـجـزئـة هـيـشــة طــريـق مـكــنــ 2  
2قــم 3  فـــ 2 32222 فـــ 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 

لـحــمــيــن  سهــ م   السيد)ة)    -
2قــم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

فــ 2  تـغــ ت  حــديــقــة   2 ز   185

32222 فـــ 2 الـمـغـرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

لـحــمــيــن  سهــ م   السيد)ة)    -

مسير حر والك ئن عنوانه  بصفته)ا) 
تـغــ ت  حــديــقــة   2 ز   185 2قــم  ب: 

فــ 2 32222 فـــ 2 الـمـغـرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

.991/23

444I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ALLAOUI
MBAREK SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

32222، FES MAROC
 SOCIETE ALLAOUI MBAREK
SARL-AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اقــ مــة 
االنـدلس 2قم ب 55  طــريق عـيــن 

شقف  زواغــة موالي يــعــقـوب  فـــ 2 
32222 فــ 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2223/983
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
 SOCIETE ALLAOUI MBAREK

 SARL-AU
اشغــ ل  بإيج ز:  غرض الشركة   -

مــخـتــلـفــة للشـنــ ء
اشــغــ ل مــتــنــوعـــة

اقــ مــة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
عـيــن  طــريق    55 ب  2قم  االنـدلس 
شقف  زواغــة موالي يــعــقـوب  فـــ 2 

32222 فــ 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -
122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الزعيـم  مـحــمــــد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 2قــم  4 
بـلـوك  ب  حـي كـريـو زواغــة   12 ونقة 

فــ 2   32222 فـــ 2 الـمــغــرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   15 بت 2يخ 

.983/2223
445I

SM SOUTH CAPITAL

OLD SCARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR (، 22222،

CASABLANCA MAROC
OLD SCARS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مركزإيم 9 
ش 2ع محمد الرشيد الط بق االحد 
عشر شقة 8 20000 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573323
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 OLD بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

SCARS

تأجير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

العق 2ات

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الرشيد  محمد  ش 2ع  مركزإيم 9 

 20000  8 الط بق االحد عشر شقة 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

صلوح  محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

 2 ط بق   4 شقة   3 عم 2ة  الهالل 

الشيض ء  الدا2   22232 الحسني  حي 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ذات  »شركة   MAIN BRIDGE  -

املسؤولية املحدودة« بصفته   والك ئن 

مقره  اإلجتم عي ب: مركزإيم 9 ش 2ع 

عشر  االحد  الط بق  الرشيد  محمد 

شقة 8 20000 الدا2الشيض ء املغرب 

2قم السجل التج 2ي عند االقتض ء: 

561435 املمثل الدائم: محمد صلوح 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.573323

446I

AISSE

AMMOR INDUS TRADING

إعال9 متعدد القرا2ات

AISSE

 Boulevard Yacoub El,138

 Mansour ، 22382، Casablanca

Maroc

 AMMOR INDUS TRADING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 133، 

زنقة محمد سميحة، الط بق األول، 

2قم 4 - 24000 الدا2الشيض ء 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.84299

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 32 دجنبر 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

بمشلغ  الشركة  2أسم ل  تخفيض 

)مليون 9 وم ئت 9  د2هم   2.295.100

وخمسة وتسعو9 ألف وم ئة د2هم) 

طريق  عن  خس ئر  بحصول  معلل 

قيمة  ذات  أنصشة   22.951 إلغ ء 

إسمية تس وي 100 د2هم للواحد

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

حذف التصدير من أنشطة الشركة

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

8 من  النظ م  7 و   ،2 تغيير الفصول 

األس �ضي للشركة

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النظ م األس �ضي للشركة

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 
مط لشة ك تب الضشط لدى املحكمة 
بتغيير نش ط  التج 2ية للدا2الشيض ء 
الشركة ب لسجل التج 2ي من »ت جر 
وتصنيع  والتصدير  ب الستيراد  يقوم 
الزج ج الشصري والتطريز والنسيج » 

إلى »ت جر األقمشة«
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم جميع الشنود: الذي ينص 
على م يلي: تم تحيي9 النظ م األس �ضي 

للشركة ب لك مل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860056.
447I

كوم فيد

 SOCIÉTÉ MOUSSA TRADE
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كوم فيد
10 ش 2ع عشد هللا شفش وني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ MOUSSA TRADE

SARL/AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2 زنقة أ 
28 حي املن 2 78 تجزئة ع قل وجدة 

60000 وجدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
42637

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   16
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
 SOCIÉTÉ MOUSSA TRADE

SARL/AU
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- غرض الشركة بإيج ز: - أشغ ل 
الشن ء املختلفة

- تأجير املعدات الصن عية
- اإلستراد

- عنوا9 املقر االجتم عي: 2 زنقة أ 
تجزئة ع قل وجدة   78 حي املن 2   28

60000 وجدة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

ميممو9  مو�ضى  السيد)ة)   -
 C ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 BADALONA 2 PBJ1 MURCIA

ESPAGNE 62222 وجدة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.42637
448I

cofiber sarl

 RENAIS SENS BY« شركة
»ANGAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

cofiber sarl
 Bd Med 5 Immeuble Les

 Orangers 1° Etage Appt 3 ،
62322، berkane maroc

 RENAIS SENS BY« شركة

ANGAD« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 

املرزوقي، تجزئة 125 أغش ل - 63252 

أحفير املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.7551

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2   2022 دجنبر   29 في  املؤ2خ 

 RENAIS SENS BY« شركة  حل 

مسؤولية  ذات  شركة   »ANGAD

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

املرزوقي،  تجزئة  اإلجتم عي  مقره  

أحفير   63252  - أغش ل   125 تجزئة 

تصفية  ل-اختت م  نتيجة  املغرب 

الشركة.

السيد  املصفي  ذمة  -إخالء 

الح مل   ، الن صر  عشد  مخت 2ي 

 ،  FJ12948 2قم  الوطنية  للشط قة 

الس كن بأحفير، 32، زنقة الشغدادي 

بوعرفة.

و عي9:

السيد)ة) عشد الن صر  مخت 2ي و 

عنوانه)ا) 32 زنقة الشغدادي بوعرفة 

)ة)  كمصفي  املغرب  أحفير   63252

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

تجزئة  وفي   2022 دجنبر   29 بت 2يخ 

املرزوقي، تجزئة 125 أغش ل - 63252 

أحفير املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 83/2223.

449I

SAFI CONSULTANT

TRANSKANIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

SAFI CONSULTANT

عم 2ة ميمونة الط بق الث ني حي 

الجريف ت اسفي ، 46000، اسفي 

املغرب

TRANSKANIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 93 

ش 2ع بوجدو2 د2عة س نية - 46000 

اسفي املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 06 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) كني9 حميد 

و TRANSKANIN SARL »شركة 

والك ئن  ذات املسؤولية املحدودة«  

ش 2ع   93 2قم  مقره  اإلجتم عي ب: 

بوجدو2 د2عة س نية

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -

لشركة  جدد  كمسيرين 

.TRANSKANIN SARL

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 2يخ  بآسفي  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 342.

450I

اف اي سكول بريفي

اف اي سكول بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

اف اي سكول بريفي
2قم 1562 حي الوحدة بنسودة ، 

32232، ف 2 املغرب

اف اي سكول بريفي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 

1562 حي الوحدة بنسودة - - ف 2 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.60417

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2 حل   2223 ين ير   25 املؤ2خ في 

ذات  شركة  بريفي  سكول  اي  اف 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 

ف 2   -  - حي الوحدة بنسودة   1562

املغرب نتيجة اللنت ئج السلشية طوال 

مدة اشتغ ل الشركة.

و عي9:

السيد)ة) اسم عيل   البسندو�ضي  

غيتة  تجزئة   57 2قم  عنوانه)ا)   و 

املغرب  ف 2   32232 بنسودة 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 25 ين ير 2223 وفي 2قم 1562 

حي الوحدة بنسودة - - ف 2 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   20 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6322.

451I

شركة فيدوسو

 etablissement de formation
 professionnelle privée

paramedicano alhoceima
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

102 ش 2ع املوحدين الحسيمة ، 

32222، الحسيمة املغرب

 etablissement de formation

 professionnelle privée

 paramedicano alhoceima

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع عالل 

الف �ضي 2قم 10 الط بق االول والث ني 

الحسيمة 32222 الحسيمة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4009
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 19 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 غشت 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 etablissement de formation

 professionnelle privée

paramedicano alhoceima

-مد2سة  - غرض الشركة بإيج ز: 

لتد2يب مهنة التمريض

- مد2سة للتعليم املنهي الخ ص

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق االول   10 عالل الف �ضي 2قم 

والث ني الحسيمة 32222 الحسيمة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 32.222 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 322 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) 2ج ء الرفيع  بصفته)ا)  

 23 زنقة   34 ب:  عنوانه  والك ئن 

امزو92  الحسيمة 32222 الحسيمة 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 2ج ء الرفيع 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   13 بت 2يخ 

.4009

452I

 CENTRE NORD AFRICAIN DE GESTION

ET CONSEILS

HOSTONIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CENTRE NORD AFRICAIN DE

GESTION ET CONSEILS

 LOTISSEMENT AMAL 2

 32 3EME ETAGE APPT N

 9 TIT MELLIL , Casablanca

casablanca، 22242، الدا2 

MAROC الشيض ء

HOSTONIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 51 

الزنقة 51 بي9 املد9 عي9 الشق  - 

20040 الدا2 الشيض ء املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.176655

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  09 فبراير  املؤ2خ في 

شركة ذات مسؤولية   HOSTONIA

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

الزنقة   51 2قم  اإلجتم عي  مقره  

 20040  - بي9 املد9 عي9 الشق    51

الدا2 الشيض ء املغرب نتيجة لتوقيف 

النش ط التج 2ي.

و عي9:

و  ع طف  ع ئشة   السيد)ة) 

بي9   51 الزنقة   51 2قم  عنوانه)ا) 

الدا2   20040 الشق   عي9  املد9 

الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 51 وفي 2قم   2022 فبراير   09 بت 2يخ 

 - الشق   املد9 عي9  بي9   51 الزنقة 

20040 الدا2 الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

يونيو 2022 تحت 2قم 827028.
453I

SOLUCIA EXPERTISE

URBAYLA
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

22332، CASABLANCA MAROC
URBAYLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

أطلس االق مة 2قم 45 الط بق الرابع 
الشقة 2قم 16 املع 2يف 20000 

الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
575163

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   27
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

URBAYLA
تسويق  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
تطويراملج ل  منتوج ت  وتوزيع 

الحضري
زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
أطلس االق مة 2قم 45 الط بق الرابع 
 20000 املع 2يف   16 2قم  الشقة 

الدا2الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لكحل  سهيل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 2قم 4 

 40 2 شقة  زنقة جشل ص غرو ط بق 

الدا2الشيض ء   20000 الشش ب  حي 

املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سهيل لكحل 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575163

454I

IBRA MANAGEMENT

TALEB BOUYA SERVICES
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT

 AVENUE MOHAMED 6 IMM

 AILLAL NR 3223EME ETAGE

 APPT 25  - LAAYOUNE - BP

2367، 72222، laayoune maroc

TALEB BOUYA SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 
التع و9 زنقة الجه د 2قم 05 العيو9 

- العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44645

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 TALEB : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

BOUYA SERVICES
التج 2ة  غرض الشركة بإيج ز:   -
الع مة واالستراد والتصدير و اشغ ل 

الشن ء
حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
التع و9 زنقة الجه د 2قم 05 العيو9 

- العيو9 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

مش 2ك  بوي   الط لب  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
التع و9 زنقة الجه د 2قم 05 العيو9 

70000 العيو9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الط لب بوي  مش 2ك 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

.44645
455I

FIDUCIAIRE AKIF

GLOBAL TACHYGRAPHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 22582،

CASABLANCA MAROC

GLOBAL TACHYGRAPHE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مجموعة 

التقدم ج ه 2 2قم 17 الط بق 2 

البرنو�ضي - 20610 الدا2الشيض ء  

املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.32471

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم    2022 أكتوبر   23 في  املؤ2خ 

الح لي  االجتم عي  املقر  تحويل  

ج  التقدم  »مجموعة  من  للشركة 

 - البرنو�ضي   2 الط بق   17 2قم   2 ه 

إلى  املغرب«  الدا2الشيض ء    20610

»90  الحي الصن عي زن تة عي9 حرودة 

- - املحمدية   املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 465.

456I

FIDUCIAIRE AKIF

KARTU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 22582،

CASABLANCA MAROC

KARTU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  إق مة 

حدائق محمد الخ مس ملتقى 
زنقة آيت ب  عمرا9 و ش 2ع محمد 

الخ مس عم 2ة ب 2قم 507  - - 

الدا2الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.444361

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 23 فبراير 2223 تم  تحويل  

املقر االجتم عي الح لي للشركة من » 

إق مة حدائق محمد الخ مس ملتقى 

محمد  ش 2ع  و  عمرا9  ب   آيت  زنقة 

 -  -   507 2قم  ب  عم 2ة  الخ مس 

الدا2الشيض ء املغرب« إلى »65 تق طع 

ش 2ع خريشكة و زنقة فراد بوشعيب 

 -  -  8 2قم   2 الط بق  امليراج  إق مة 

الدا2الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860456.

457I

SM SOUTH CAPITAL

 GENERALE OIL
EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière

 la bourse bd des FAR (، 22222،

CASABLANCA MAROC

  GENERALE OIL EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 387 ، 

ش 2ع محمد الخ مس الط بق 7 

الرقم 1 - 22322 الدا2 الشيض ء 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.433355

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  املؤ2خ في 32 دجنبر 

  GENERALE OIL EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي 387 ، ش 2ع محمد 

الخ مس الط بق 7 الرقم 1 - 22322 

لعدم  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 

تحقيق الغرض االجتم عي.

و عي9:

و  السعدوني  نبيل    السيد)ة) 

حي  الت ني  الحسن  ش 2ع  عنوانه)ا) 

املحمدية   28832  9 الرقم  الرو2 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 ،  387 وفي   2022 دجنبر   32 بت 2يخ 

ش 2ع محمد الخ مس الط بق 7 الرقم 

1 - 22322 الدا2 الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858870.

458I

PUSH CENTER

 OPEN HUMAN

RESOURCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC

 OPEN HUMAN RESOURCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 7 اق مة 

نعيم ط بق 2 شقة 5 سيدي معروف 

الدا2 الشيض ء - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.436527

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   18 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

الحري  )ة) فيصل   تفويت السيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   1.000

 18 بت 2يخ  الخني�ضي  بالل   محمد 

فبراير 2223.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861010.

459I

PUSH CENTER

 OPEN HUMAN
RESOURCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC
  OPEN HUMAN RESOURCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوا9 مقره  االجتم عي 7 اق مة 

نعيم ط بق 2 شقة 5 سيدي معروف 
الدا2 الشيض ء - 20000 الدا2 

الشيض ء .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.436527

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 18 فبراير 2223 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861010.

460I

فيك ميد

 STARBOY COMPANY SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

فيك ميد
3، ش 2ع الوحدة الط بق األول 2قم 1 

، 93222، تطوا9 املغرب

 STARBOY COMPANY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

املهدي بن بركة زنقة الغروب 2قم 12 
تطوا9 - 93222 تطوا9 املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.32441

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 13 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»ش 2ع املهدي بن بركة زنقة الغروب 
تطوا9   93222  - تطوا9   12 2قم 
»ش 2ع عشد الرحيم ابو  إلى  املغرب« 
 32 2قم  محل  املط 2  تجزئة  عشيد 

تطوا9 - 93222 تطوا9  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت 2يخ 23  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 2937.
461I

karama conseil

 STE COMPTOIR EL YADINI
ELEC

تأسيس شركة

karama conseil
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2 
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2، 

32222، ف 2 املغرب
 STE COMPTOIR EL YADINI
ELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 52 زنقة 

5 بلوك و حي واد ف 2 ف 2 32222 
ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم السجل التج 2ي: 75739
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

COMPTOIR EL YADINI ELEC

- غرض الشركة بإيج ز: االشغ ل 

املختلفة و الشن ء

املت جرة

مق ولة في تركيب الكهرب ء

- عنوا9 املقر االجتم عي: 52 زنقة 

5 بلوك و حي واد ف 2 ف 2 32222 

ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99سنة 

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اد2يس  الي ديني  السيد)ة)   -

 52 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ف 2  ف 2  واد  حي  و  بلوك   5 زنقة 

32222 ف 2 املغرب

احمد  الي ديني  السيد)ة)   -

 52 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ف 2  ف 2  واد  حي  و  بلوك   5 زنقة 

32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الي ديني اد2يس 

- السيد)ة) الي ديني احمد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75739

462I

PUSH CENTER

ELECTRO AIT HAMAN

تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC

ELECTRO AIT HAMAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 357 ش 2ع 

محمد 5 ط بق 5 شقة 2قم 9 فض ء 

أ/2 بيلفيدير الدا2 الشيض ء  20000 

الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574613

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   26

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ELECTRO AIT HAMAN

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املنتج ت االلكترونية

 357 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 9 شقة 2قم   5 ط بق   5 ش 2ع محمد 

الشيض ء   الدا2  بيلفيدير  أ/2  فض ء 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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- السيد)ة) ص لح اتريم  بصفته)ا)  
قوام  زنقة   24 ب:  عنوانه  والك ئن 
الدين الطو�ضي الدا2 الشيض ء 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ص لح اتريم  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574613
463I

ORENJI

WHEEL 2
تأسيس شركة

ORENJI
32 ش 2ع محمد الخ مس الشقة 

2قم 4 حي الحسني برك 9 ، 63222، 
برك 9 املغرب

WHEEL 2 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 
2قم 3 الط بق 2 عم 2ة مضرا9 ش 2ع 

محمد الخ مس  63322 برك 9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

8943
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 2 تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

WHEEL
- غرض الشركة بإيج ز: -اإلستيراد 
والتصدير; -مف وض ;-كراء الد2اج ت 

الن 2ية.
الشقة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -
2قم 3 الط بق 2 عم 2ة مضرا9 ش 2ع 

محمد الخ مس  63322 برك 9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 
)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 
ثويرا9  بد2  أنو2  السيد)ة)    -
بصفته)ا)   املطيري  طالل  ج عد 
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع 76 املشنى 1 

11764188  الرميتيه  الكويت
الحسيني  يونس  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الزنقة 
  62322 الرك دة   عي9   09 2قم   13

برك 9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) يونس الحسيني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.8943
464I

مست منة تيم دير ش.م.م  ش.و

 STE CENTRO SIRNO SARL
AU

تأسيس شركة

مست منة تيم دير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عم 2ة الشف ء الط بق 

الرابع الن ظو2، 62000، الن ظو2 
املغرب

 STE CENTRO SIRNO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي سيدي 
بوسش 2 قلعية اكس 9 الن ظو2 

62000 الن ظو2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

22429

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة   2021 ين ير   13

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

CENTRO SIRNO SARL AU

تركيب  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

جه ز توقيت

سيدي  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

الن ظو2  اكس 9  قلعية  بوسش 2 

62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 100.000 

د2هم، 2اسم ل 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الفونتي  سيراج  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الن ظو2 62000 الن ظو2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سيراج الفونتي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.22429

465I

HORICOM

 SOCIETE DE«

 CONSTRUCTION

 RENOVATION ENDUIT ET

BATIMENT »CREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTION«

 RENOVATION ENDUIT ET

BATIMENT »CREB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 2قم 

34 تجزئة املنزه 1 الط بق األ2�ضي 

بوفكرا9 - - مكن 2 املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.39787

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

دجنبر   27 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

ذات  شركة  حل  تقر2   2022

 SOCIETE« املحدودة  املسؤولية 

 DE CONSTRUCTION

 RENOVATION ENDUIT ET

BATIMENT »CREB  مشلغ 2أسم له  

مقره   وعنوا9  د2هم   10.000

اإلجتم عي تجزئة 2قم 34 تجزئة املنزه 

1 الط بق األ2�ضي بوفكرا9 - - مكن 2 

املغرب نتيجة ل : أزمة القط ع.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2قم 34 تجزئة املنزه 1 الط بق األ2�ضي 

بوفكرا9 - - مكن 2 املغرب. 

و عي9:

و  أنضوح  بنعي�ضى   السيد)ة) 

 34 2قم   1 املنزه  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  مكن 2   50000 بوفكرا9 

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1818.

466I

PUSH CENTER

 GLOBAL BUSINESS
ADVISORY
تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC

 GLOBAL BUSINESS ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 357 ش 2ع 

محمد 5 ط بق 5 شقة 2قم 9 فض ء 

أ/2 بيلفيدير الدا2 الشيض ء  20000 

الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574615

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GLOBAL BUSINESS ADVISORY

توفير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خدم ت الكمشيوتر

 357 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 9 شقة 2قم   5 ط بق   5 ش 2ع محمد 

الشيض ء   الدا2  بيلفيدير  أ/2  فض ء 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بنتهيلة  يحيى  السيد)ة)   -

دي 2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 7 عم 2ة   12 مجموعة   3 االندلس 

الط بق 2 الشقة 9 بوسكو2ة النواصر 

الدا2 الشيض ء  20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يحيى بنتهيلة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574615

467I

JIYAR JAOUAD

TAZAGHINE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63322، BERKANE MAROC

TAZAGHINE CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي في زاوية 

ش 2ع ابن سين  2قم 20 و زنقة 

بنص لح حي بوكراع  - 63322 برك 9 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.3481
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   24 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ 2أسم له     TAZAGHINE CAR
مقره   وعنوا9  د2هم   10.000
سين   ابن  ش 2ع  زاوية  في  اإلجتم عي 
2قم 20 و زنقة بنص لح حي بوكراع  - 
63322 برك 9 املغرب نتيجة ل : لعدم 

تحقيق هدف.
و حدد مقر التصفية ب في زاوية 
ش 2ع ابن سين  2قم 20 و زنقة بنص لح 

حي بوكراع  - 63322 برك 9 املغرب. 
و عي9:

و  الحنفي  سفي 9   السيد)ة) 
الليمو9  حي  ايط لي   زنقة  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  برك 9   63322

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   07 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 124/2223.
468I

PUSH CENTER

TECHBRIDGE PARTNERS
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC
 TECHBRIDGE PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 357 ش 2ع 
محمد 5 ط بق 5 شقة 2قم 9 فض ء 
أ/2 بيلفيدير الدا2 الشيض ء  20000 

الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574611

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

TECHBRIDGE PARTNERS

توفير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خدم ت الكمشيوتر

 357 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 9 شقة 2قم   5 ط بق   5 ش 2ع محمد 

الشيض ء   الدا2  بيلفيدير  أ/2  فض ء 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 

اد2ي�ضي  يوسف  السيد)ة)   -

سغروشني بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

زنقة امليداني اق مة بلميي بالص  ب: 

د2ج 4 ط بق 05 شقة 18 حي النخيل 

20000 الدا2 الشيض ء  الدا2 الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

اد2ي�ضي  يوسف  السيد)ة)   -

سغروشني 
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التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574611
469I

GHALIME MARIAM

HALAFI.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25222،
KHOURIBGA MAROC

HALAFI.M شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي 73 ودادية 
الصخو2 خريشكة - 25000 خريشكة 

املغرب.
تغيير نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.1737

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم تغيير   2223 فبراير   27 املؤ2خ في 

نش ط الشركة من »تج 2ة
أعم ل مختلفة

»منعش  إلى  وتصدير«  استيراد 
عق 2ي

ت جر  الزليج ب لتقسيط
أعم ل مختلفة و الشن ء«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة  بت 2يخ 08 م 22 

2223 تحت 2قم 213.
470I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سودريبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°25 ATLAS FES ، 32222، FES

MAROC

سود2يشو2  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 240 
الط بق اال2�ضي تجزئة القرويي9 

طريق عي9 الشقف ف 2 - .32222 
ف 2 املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.48933

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
21 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 
مسؤولية  ذات  شركة  سود2يشو2  
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
الط بق   240 اإلجتم عي  مقره  
القرويي9 طريق عي9  تجزئة  اال2�ضي 
الشقف ف 2 - .32222 ف 2 املغرب 

نتيجة لللقفل النه ئي للشركة .
و عي9:

عشد الرحيم و  اد2يرز   السيد)ة) 
عنوانه)ا) ش 2ع الجيش امللكي الرقم 
 32222 تطوا9    2 شقة   1 ط   646

ف 2 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 240 وفي   2223 فبراير   21 بت 2يخ 
القرويي9  تجزئة  اال2�ضي  الط بق 
طرشق عي9 الشقف ف 2 - 32222 

ف 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6535.
471I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 SOLIDE INDUSTRIE
MAROCAINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
EURO ACCOUNTING HOUSE

عم 2ة 2قم 75. ش 2ع محمد الخ مس 
- الشقة 2قم 15 - الط بق الث لث ، 
24040، الجديدة اململكة املغربية

 SOLIDE INDUSTRIE

MAROCAINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 134. 

حي الفسف ط بولنوا2  - - خريشكة  

اململكة املغربية.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 21 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) بومدي ني أس مة  

و«شركة ذات مسؤولية محدودة 

والك ئن  الوحيد«   الشريك  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: 

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 

 SOLIDE كمسيرين جدد لشركة 

.INDUSTRIE MAROCAINE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 االبتدائية بخريشكة بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 96.

472I

KEFC MARRAKECH

SAINT AGAFAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KEFC MARRAKECH

 MARRAKECH APPT 25

 IMMEUB 2222 GH7 E39

 ABOUB MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC

SAINT AGAFAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الوداية 

مركز االوداية مراكش  مراكش 

40200  مراكش ااملغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

132325

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

الق نو9  إعداد  تم   2223 ين ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SAINT :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.AGAFAY

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املحرك ت و الكواد و تسيير و استغالل 

م يتعلق  كل  واملط عم  املس بح 

ب لسي حة.

الوداية   : االجتم عي  املقر  عنوا9 

مراكش  مراكش   االوداية  مركز 

40200  مراكش ااملغرب .

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:  

د2هم، مقسم ك لت لي:

 500   : بولحية  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة .

 500   : لطيفة  بولحية  السيدة 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محسن بولحية عنوانه)ا) 

الوداية مركز االوداية مراكش 40200  

مراكش ااملغرب .

السيدة بولحية لطيفة عنوانه)ا) 

الوداية مركز االوداية مراكش 40200 

مراكش ااملغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن بولحية عنوانه)ا) 

الوداية مركز االوداية مراكش 40200  

مراكش ااملغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   12 بت 2يخ  بمراكش   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 132621.

473I
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karama conseil

 STE COTCH SECURITY
HOLDING
تأسيس شركة

karama conseil
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2 
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2، 

32222، ف 2 املغرب
 STE COTCH SECURITY

HOLDING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 36 مك تب 
السالم ش 2ع عشد الع لي بنشقرو9 
الط بق الس د2 2قم 24 املدينة 

الجديدة ف 2 32222 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
75721

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   19
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

COTCH SECURITY HOLDING
شركة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

امن املش ني الع مة او الخ صة
شركة تو2يد اموال االمن

 36 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الع لي  عشد  ش 2ع  السالم  مك تب 
 24 بنشقرو9 الط بق الس د2 2قم 
املدينة الجديدة ف 2 32222 ف 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99سنة سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

علي  الرشيدي  السيد)ة)   -

ف 2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الرشيدي علي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.75721

474I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GHSOUSS
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

GHSOUSS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57 ش 2ع 

مو2يت ني  صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134125

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GHSOUSS

ت جير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

جميع املش ني املفروشة

 57 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

غفو2  طه  ي سي9  السيد)ة)   -
 20 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 Rue De L’Archeveche 94222

Charenton Le Pont فرنس 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
ذات  »شركة   YFNIN BEARS  -
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 
 52 ا2ي اد9 شقة ب  اإلجتم عي ب: 
8 ش 2ع  الط بق الخ مس مكتب 2قم 
مراكش   40000 الخ مس  محمد 
عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 
الدائم:  املمثل   68385 االقتض ء: 

الحسي9 او2يك السو�ضي 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
او2يك  الحسي9  السيد)ة)   -

السو�ضي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134125
475I

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ CAMPUS
AVICENE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage
N°42 ، 32122، FES MAROC

 SOCIÉTÉ CAMPUS AVICENE
SARL AU   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : الط بق 
االول 2قم 1 تجزئة الوف ء 4 طريق 
صفرو ف 2 - 32222 ف 2 املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.69635
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
09 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 
 SOCIÉTÉ CAMPUS AVICENE
مسؤولية  ذات  شركة     SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي الط بق االول 2قم 
1 تجزئة الوف ء 4 طريق صفرو ف 2 
ل نتيجة  املغرب  ف 2   32222  -

.CONCURRENCE
و عي9:

و  التلمس ني  نج ة   السيد)ة) 
تجزئة   15 بيروت  ش 2ع  عنوانه)ا) 
ف 2   32222 الزهو22   الزيتو9 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي الط بق   2223 فبراير   09 بت 2يخ 
طريق   4 الوف ء  تجزئة   1 االول 2قم 

صفرو ف 2 - 32222 ف 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6428/223.
476I

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ PARA  H&S     
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°42 ، 32122، FES MAROC
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 SOCIÉTÉ PARA  H&S SARL     
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : محل 
2قم 19 ام القرى طريق ايموزا2 حي 

القد2 ف 2 - - ف 2 املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.72623

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2223 ين ير   24 في  املؤ2خ 
 SOCIÉTÉ PARA  H&S SARL      حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا9  د2هم   40.000 2أسم له  
ام   19 2قم  محل  اإلجتم عي  مقره  
القد2  حي  ايموزا2  طريق  القرى 
ل نتيجة  املغرب  ف 2   -  - ف 2 

. CONCURRENCE
و عي9:

و  مصش ح  ه جر   السيد)ة) 
حي   1 عم 2ة   1 الشقة  عنوانه)ا) 
املغرب  ف 2   32222 ميموزا  

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
محل  وفي   2223 ين ير   24 بت 2يخ 
ام القرى طريق ايموزا2 حي   19 2قم 

القد2 ف 2 - - ف 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6465/223.
477I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 RIWAQ CONFECTION SARL
- رواق الخياطة ش.م.م

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
42222، MARRAKECH MAROC
 - RIWAQ CONFECTION SARL
2واق الخي طة ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 47 

الط بق األول الحي الصن عي إزيكي 

3 مراكش املغرب 40000 مراكش 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133777

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 -  RIWAQ CONFECTION SARL

2واق الخي طة ش.م.م

صن عة  غرض الشركة بإيج ز:   -

و خي طة املالبس الج هزة للرج ل و 

النس ء و األطف ل

االستيراد و التصدير

 47 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

إزيكي  الصن عي  الحي  األول  الط بق 

مراكش   40000 املغرب  مراكش   3

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

س كن  سع د  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

السلط 9  دا2   9 املح ميد  أسكجو2 

مراكش   40000  7 أ شقة  عم 2ة   2

املغرب

- السيد)ة) عشد املجيد الش مه ودي 

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: جردة 

 40000 مراكش   22 2قم  الكيش 

مراكش املغرب

الرزاق ص بدي   عشد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مراكش  سع دة  املرابطي9  الج مع 

40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد املجيد الش مه ودي 

- السيد)ة) عشد الرزاق ص بدي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.133777

478I

FIGET SARL

TRANS ZYASH
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93222، TETOUAN MAROC
TRANS ZYASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

زحلة زنقة النجدة 2قم 45 - تطوا9 
93222 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
32935

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 19 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

TRANS ZYASH

النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املد2�ضي لحس ب الغير

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
تطوا9   -  45 زحلة زنقة النجدة 2قم 

93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الريفي  هش م  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

تطوا9   -  45 زحلة زنقة النجدة 2قم 

93222 تطوا9 املغرب

ازك غن  س 2ة  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

تطوا9   -  45 زحلة زنقة النجدة 2قم 

93222 تطوا9 املغرب

الريفي  السالم  عشد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

تطوا9   -  45 زحلة زنقة النجدة 2قم 

93222 تطوا9 املغرب

الريفي  يوسف  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

تطوا9   -  45 زحلة زنقة النجدة 2قم 

93222 تطوا9 املغرب

- السيد)ة) زي د الريفي بصفته)ا)  

ش 2ع زحلة زنقة  والك ئن عنوانه ب: 

 93222 تطوا9   -  45 2قم  النجدة 

تطوا9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) هش م الريفي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   14 بت 2يخ 

.32935

479I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR PROPERTIES
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

DAR PROPERTIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57 ش 2ع 

مو2يت ني  صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134127

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 DAR تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PROPERTIES

ت جير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

جميع املش ني املفروشة

 57 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع مو2يت ني  صندوق البريد 2609 

40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

2ويمي  ميشيل  ايلي  السيد)ة)   -

فيال  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشم لي  النخيل   10 2قم  ت فراطة 

40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

 ENSOF GROUP MOROCCO -

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

والك ئن  بصفته    الوحيد«  الشريك 

 33 2قم  فيال  ب:  اإلجتم عي  مقره  

محمد  ش 2ع  الليل  مسك  عملية 

مراكش   40000 الس د2 ب ب إغلي 

عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 

الدائم:  املمثل   89253 االقتض ء: 

كريم بلواد 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) كريم بلواد 
- السيد)ة) ط 2ق برادة العزيزي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.134127

480I

إ2 إف إ2 إستش 2ات و خدم ت ش.م.م

إس إف إرإستشارات و خدمات  

ش م م
تأسيس شركة

إ2 إف إ2 إستش 2ات و خدم ت 

ش.م.م
13 ش 2ع عشد الكريم بن جلو9 

عم 2ة أشرف الط بق األول 2قم 11 

ف 2 ، 32222، ف 2 املغرب

إ2 إف إ2إستش 2ات و خدم ت  ش 

م م شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 ش 2ع 

عشد الكريم بن جلو9 عم 2ة أشرف 

الط بق األول 2قم 11 ف 2 32222 

ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75807

 16 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

إ2  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

إف إ2إستش 2ات و خدم ت  ش م م

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

و  جش ئية  خدم ت  و  إستش 2ات 

ق نونية و اجتم عية

- عنوا9 املقر االجتم عي: 13 ش 2ع 

عشد الكريم بن جلو9 عم 2ة أشرف 

 32222 ف 2   11 الط بق األول 2قم 

ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) الصفريوي لشيب منير 

 35 والك ئن عنوانه ب:   بصفته)ا)  

الط بق  أطلس  2شيد  موالي  ش 2ع 

32222  ف 2  الت ني 2قم6 6 6666  

املغرب

- السيد)ة) 2احي لطيفة  بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب:  35 ش 2ع موالي 

2قم6     الت ني  الط بق  أطلس  2شيد 

32222  ف 2 املغرب

- السيد)ة) الصفريوي لشيب زينب 

 35 والك ئن عنوانه ب:   بصفته)ا)  

الط بق  أطلس  2شيد  موالي  ش 2ع 

الت ني 2قم6  32222  ف 2 املغرب

لشيب   الصفريوي  السيد)ة)   -

ي سي9 بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  

35 ش 2ع موالي 2شيد أطلس الط بق 

الت ني 2قم6  32222  ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الصفريوي لشيب منير 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.75807

481I

BAHJA BAHIA

 SOCIETE CTR DE TRAVAUX
DIVERS

تأسيس شركة

BAHJA BAHIA

FES FES، 32222، FES MAROC

 SOCIETE CTR DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 62 

زنقة 2وم  ش 2ع وهرا9 الزهو2 1 

ف 2 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75789

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE CTR DE TRAVAUX

DIVERS

- غرض الشركة بإيج ز: األشغ ل 

والشن ء

 62 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

زنقة 2وم  ش 2ع وهرا9 الزهو2 1 ف 2 

32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

 5.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) كريم عليلو بصفته)ا)  

 16 ش 2ع وهرا9  والك ئن عنوانه ب: 

ف 2   32222 ف 2   1 الزهو2  فيين  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) كريم عليلو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.75789

482I

MAROC COMPTA PLUS

OVER PARA IMANE
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 

2قم 2 الفقيه بن ص لح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

OVER PARA IMANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 195 ش 2ع 

عالل بن عشدهللا 23222 الفقيه بن 

ص لح -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

5251

 10 في  مؤ2خ  بمقت�ضى  عقد عرفي 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 OVER تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PARA IMANE
بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املستلزم ت الطشية
- عنوا9 املقر االجتم عي: 195 ش 2ع 
بن  الفقيه  عالل بن عشدهللا 23222 

ص لح -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

فضلي  ايم 9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
السالم 2قم 32 الط بق االول  23222 

بني مالل املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ايم 9 فضلي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.5251
483I

SMCDE

YANOMAR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

  YANOMAR CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 

الز2قطوني الط بق االول 2قم 3 حي 

املستشفي ت الدا2 الشيض ء املغرب  

- - الدا2 الشيض ء املغرب.

حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.542355

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

دجنبر   26 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

ذات  شركة  حل  تقر2   2223

 YANOMAR املحدودة  املسؤولية 

2أسم له   مشلغ     CONSULTING

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

الز2قطوني  ش 2ع   55 اإلجتم عي 

الط بق االول 2قم 3 حي املستشفي ت 

الدا2   -  - املغرب   الشيض ء  الدا2 

أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  الشيض ء 

اقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب 55 ش 2ع 

حي   3 الز2قطوني الط بق االول 2قم 

املغرب   الشيض ء  الدا2  املستشفي ت 

- - الدا2 الشيض ء املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) م مو9  عراقي و عنوانه)ا) 

إق مة املنتزه 1 عم 2ة 3 شقة 4 ش 2ع 

 20052 الحزام الكشير عي9 الذي ب  

)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861856.

484I

.ACC-COSULTING

HIBA ITQUANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

.ACC-COSULTING
 ،BP 2723 PPAL VN FES ، 32222

ف 2 املغرب
HIBA ITQUANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي البرك ني 

كم 7 بنسودة  - 32232 ف 2 
املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.69573
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   06 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
الن دي  سن ء  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتم عية  حصة   250
500 حصة لف ئدة  السيد )ة) سع د 

مصواب بت 2يخ 06 فبراير 2223.
عليلة  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اجتم عية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

والي علمي بت 2يخ 06 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 22   07 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6566.
485I

مكتب الد2اس ت املح سش تية والتسيير

BNSH
تأسيس شركة

مكتب الد2اس ت املح سش تية 
والتسيير

ش 2ع محمد الخ مس عم 2ة بنط لب 
الط بق الث ني املكتب 2قم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب
BNSH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 
تيف 2اسي9 جم عة 2ا2 القصر 

35122 جرسيف -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2479

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   23

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

BNSH : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

- غرض الشركة بإيج ز: االشغ ل 

 - عق 2ي  منعش   - والشن ء  املختلفة 

التج 2ة

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

القصر  2ا2  جم عة  تيف 2اسي9 

35122 جرسيف -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سالو  ابن  الحسي9  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 35122 هوا2ة  جعفر  بن  سيدي 

جرسيف املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد ابن سالو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.2479

486I

FIDUCIAIRE

OURABEST ELEVATORS
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 32222، FES

MAROC
OURABEST ELEVATORS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بلوك 22 
سيدي عتم 9 2قم 22 الط بق الت ني 

الدا2 الشيض ء 22322 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573861

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   24

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

OURABEST ELEVATORS

تركيب  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املص عد االلية

- عنوا9 املقر االجتم عي: بلوك 22 

سيدي عتم 9 2قم 22 الط بق الت ني 

الدا2 الشيض ء 22322 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أو2ابي  مديحة  السيد)ة)   -

 12 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة جعفر ابن ابي ط لب اق مة كنزة 

ف 2   32222   1 بو2م نة   1 الشقة 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مديحة أو2ابي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573861

487I

FIDUCIAIRE

COOL CAFTAN
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 32222، FES

MAROC

COOL CAFTAN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

موالي يوسف اق مة الفتح بلوك أ 

الط بق الخ مس 2قم 17 90060 

طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135333

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

08 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 COOL : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 CAFTAN

- غرض الشركة بإيج ز: استيراد و 

تصدير املنتج ت التقليدية

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

أ  بلوك  الفتح  اق مة  يوسف  موالي 

 90060  17 2قم  الخ مس  الط بق 

طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ف طمي  م جدة  السيد)ة)   -

زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 2 ابن الهيتم اق مة املحمودية بلوك 

2قم 5 90060 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) م جدة ف طمي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.135333

488I

STE HTCPRO SARL

AZAMI TEXT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14222، KENITRA MAROC

AZAMI TEXT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي أوالد عقشة 

مر2 الخير - 12025 تم 2ة املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.131751
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بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 17 ين ير 2223 تقر2 إنش ء 

التسمية  تحت  للشركة   ت بع  فرع  

ب لعنوا9  الك ئن  و   AZAMI TEXT

قطعة  كزن ية  الصن عية  املنطقة 

381 - 90100 طنجة املغرب و املسير 

من طرف السيد)ة) اد2يس السالك و 

عزيز الشوزيدي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بتم 2ة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 10085.

489I

FIDUCIAIRE

LINA ARBIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 32222، FES

MAROC

LINA ARBIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 

1 الط بق األول دوا2 والد الطيب 

السفلى - 32222 ف 2 املغرب.

حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.60521

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 13 فبراير 2223 تقر2 حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

LINA ARBIA  مشلغ 2أسم له  10.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 

الطيب  والد  دوا2  األول  الط بق   1

السفلى - 32222 ف 2 املغرب نتيجة 

ل : املن فسة.

شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطيب  والد  دوا2  األول  الط بق   1

السفلى - 32222 ف 2 املغرب. 

و عي9:

و  عربية  عثم 9    السيد)ة) 

02 عم 2ة 2 بلوك ك حي  عنوانه)ا) 

النسيم املسيرة 32222 ف 2 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

عم 2ة 2 بلوك ك حي النسيم   02  :

املسيرة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1421.

490I

مكتب الد2اس ت املح سش تية والتسيير

YASSINE TAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

2فع 2أسم ل الشركة

مكتب الد2اس ت املح سش تية 

والتسيير

ش 2ع محمد الخ مس عم 2ة بنط لب 

الط بق الث ني املكتب 2قم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب

YASSINE TAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

ص كة مراب امللك املسمى حمزة 71 

- 35122 جريسف املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.1611

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   14 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 590.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  بجرسيف   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 1512/2223.

491I

FIDUCIAIRE DIDI

STE XICAGO OUJDA SARL/
AU

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 62222

وجدة املغرب

  STE XICAGO OUJDA SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي م ك 2قم 

7 فيصل 1 ش 2ع فيصل بن عشد 

العزيز تجزئة العمرا9 وجدة - وجدة 

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

42663

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 XICAGO OUJDA SARL/AU

- غرض الشركة بإيج ز: استغالل 

قهوة 

م ك  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 7 فيصل 1 ش 2ع فيصل بن عشد 

العزيز تجزئة العمرا9 وجدة - وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ص دق  2شيد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

فيصل بن عشد العزيز تجزئة بن حمو 

2قم 206 وجدة 60000 وجدة املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 2شيد ص دق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.42663

492I

مكتب الد2اس ت املح سش تية والتسيير

REDESTMAG

تأسيس شركة

مكتب الد2اس ت املح سش تية 

والتسيير

ش 2ع محمد الخ مس عم 2ة بنط لب 

الط بق الث ني املكتب 2قم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب

REDESTMAG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

محمد الخ مس عم 2ة م ليزي  مكتب 

2قم 01 35122 جرسيف -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2477

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 26 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

REDESTMAG
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي
ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
محمد الخ مس عم 2ة م ليزي  مكتب 

2قم 01 35122 جرسيف -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الوحداني  2ضوا9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

الوحدة 35122 جرسيف املغرب
املكطوفي  أيوب  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

النكد 35122 جرسيف املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) 2ضوا9 الوحداني 

- السيد)ة) أيوب املكطوفي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.2477
493I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

RAYEX PRO
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 92 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 22222،

CASABLANCA MAROC

RAYEX PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الهدى ش 2ع محمد بلفريج جش 2 

عم 2ة 90 شقة 15 سيدي مومن 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

861576

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

RAYEX PRO

-منعش  غرض الشركة بإيج ز:   -

عق 2ي

و  املختلفة  االعم ل  في  -مق ول 

الشن ء

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 2 بلفريج جش  محمد  الهدى ش 2ع 

مومن  سيدي   15 شقة   90 عم 2ة 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

هندجي  ي سي9  السيد)ة)   -

الدا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشيض ء  الدا2   20000 الشيض ء 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف هندجي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.861576

494I

اتم  نية  املنى

بين أنجينيوري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

اتم  نية  املنى

اق مة دح 9 الط بق الت ني زنقة 

عقشة بن ن فع ، 26100، برشيد 

املغرب

بي9 أنجينيو2ي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

االول تجزئة نصر هللا 5/ 341  - 

26100 برشيد املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 21 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) الغري عشد املجيد  

ذات  »شركة  أنجينيو2ي  بي9  و 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

والك ئن مقره  اإلجتم عي  الوحيد«  

 /5 الط بق االول تجزئة نصر هللا  ب: 

 341

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 16549

بي9  لشركة  جدد  كمسيرين 

أنجينيو2ي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 296.

495I

STE HTCPRO SARL

HOLD-E-SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14222، KENITRA MAROC
HOLD-E-SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية زنقة 
سعيد الداودي وزنقة زمزم 2قم 2 و 

3 - 14000 القنيطرة املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 23 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) اسعيد عشدالعزيز 

املسؤولية  ذات  و«شركة 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: 0
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 0

HOLD-E- كمسيرين جدد لشركة

.SERVICE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 08 م 22 

2223 تحت 2قم 94641.

496I

اتم  نية  املنى

اليزي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
اتم  نية  املنى
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اق مة دح 9 الط بق الت ني زنقة 
عقشة بن ن فع ، 26100، برشيد 

املغرب
اليزي ك 2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 77 تجزئة 
السالم د2وة - 26100 برشيد 

املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 10 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) بنوا2 مصطفى 

واليزي ك 2 »شركة ذات مسؤولية 
الوحيد«   الشريك  ذات  محدودة 
 77 ب:  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 

تجزئة السالم د2وة
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 5629
كمسيرين جدد لشركة اليزي ك 2.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 295.
497I

مكتب املح سشة

AGHIRASS  CAR
تأسيس شركة

مكتب املح سشة
ش 2ع عشد الخ لق الطريس 2قم 21 
الط بق الث لث ، 62000، الن ظو2 

املغرب
AGHIRASS  CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القديم 
الشرقي العروي 62550 الن ظو2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم السجل التج 2ي: 25389
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AGHIRASS  CAR

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 62550 العروي  الشرقي  القديم 

الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سلط ني  محمد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

الن ظو2   62550 العروي  العرع 2 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

- AGHIRASS  CAR »شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 

الشرقي  القديم  حي  ب:  اإلجتم عي 

62550 الن ظو2 املغرب 2قم  العروي 

االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 

محمد  الدائم:  املمثل   25389

سلط ني 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد سلط ني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.25389

498I

مكتب املح سشة

BOUDIHI CAR
تأسيس شركة

مكتب املح سشة
ش 2ع عشد الخ لق الطريس 2قم 21 
الط بق الث لث ، 62000، الن ظو2 

املغرب
BOUDIHI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الحي 

االدا2ي العروي 62550 الن ظو2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25391

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BOUDIHI CAR

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

الحي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

االدا2ي العروي 62550 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

محمد  الشوديحي  لسيد  حصة   500

الصغير

الشوديحي  لسيد  حصة   500

عشداالاله

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  الشوديحي  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   الصغير 

 62550 العروي  االدا2ي  الحي  ب: 

الن ظو2 املغرب

عشداالاله  الشوديحي  السيد)ة)   -

الحي  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الن ظو2   62550 العروي  االدا2ي 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

»شركة   BOUDIHI CAR  -

بصفته    املحدودة«  املسؤولية  ذات 

الحي  ب:  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 
الن ظو2   62550 العروي  االدا2ي 

عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 

الدائم:  املمثل   25391 االقتض ء: 

الشوديحي محمد الصغير 

»شركة   BOUDIHI CAR  -

بصفته    املحدودة«  املسؤولية  ذات 

الحي  ب:  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 
الن ظو2   62550 العروي  االدا2ي 

عند  التج 2ي  السجل  2قم  املغرب 

الدائم:  املمثل   25391 االقتض ء: 

الشوديحي عشداالاله 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

محمد  الشوديحي  السيد)ة)   -

الصغير 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.25391

499I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SOPAN SERVICES
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
ش 2ع القيراوا9، عم 2ة  23  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .902، العيو
72222 ، .1349، العيو9 املغرب
SOPAN SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ش 2ع 

العم 2ة، وش 2ع بن سين ء، 2قم 66، 
الشقة 04 ، - العيو9 - العيو9 -
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إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44712

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOPAN SERVICES

- غرض الشركة بإيج ز: : استيراد 

وتصدير

ش 2ع   : عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 ،66 2قم  العم 2ة، وش 2ع بن سين ء، 

الشقة 04 ، - العيو9 - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بيروك  الفت ح  عشد  السيد)ة)    -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: العيو9 

70000 العيو9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  عشد الفت ح بيروك 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

.44712

500I

CRB CONSEIL

ACCRO D›ART

تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهن ء ش 2ع ابن سين  2قم 214 ، 

20280، الدا2 الشيض ء املغرب

ACCRO D›ART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 45 ش 2ع 

غ ندي، الط بق اال2�ضي 49، عم 2ة 

ي سمي9 - الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574823

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ACCRO D’ART

- غرض الشركة بإيج ز: بيع وشراء 

األشي ء الزخرفية, بيع وشراء األعم ل 

الفنية,استيراد وتصدير أي عمل فني

- عنوا9 املقر االجتم عي: 45 ش 2ع 

عم 2ة   ،49 الط بق اال2�ضي  غ ندي، 

ي سمي9 - الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

براهيم  بن   احمد  السيد)ة)    -

االندل�ضي بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

ب: 29,ش 2ع التوت انف  22213 الدا2 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

براهيم  بن   احمد  السيد)ة)    -

االندل�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574823

501I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SMART RESTAU

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26222، SETTAT MAROC

SMART RESTAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الخير الط بق السفلي الرقم 22 مكر2 

ش 2ع املسيرة 26000 سط ت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

7371

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   18

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SMART RESTAU

- غرض الشركة بإيج ز: - مخبزة
- ممو9

اإلض ءة  مع  الحفالت  تنظيم   -

والديكو2...

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الخير الط بق السفلي الرقم 22 مكر2 

ش 2ع املسيرة 26000 سط ت -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لحسوك  ط 2ق  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 26000  1119 الرقم  الخير  مجمع 

سط ت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ط 2ق لحسوك 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.7371

502I

sostockage frigo

SOSTOCKAGE FRIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sostockage frigo
580 طريق 313 الح ج قدو2  كلم 6 
تجزئة الزيتو9 مكن 2 ، 0، مكن 2 

املغرب
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SOSTOCKAGE FRIGO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 580 طريق 

313 الح ج قدو2 كلم 6 تجزئة 
الزيتو9 مكن 2 - - مكن 2 املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.44123

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

15 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ    SOSTOCKAGE FRIGO
وعنوا9  د2هم   40.000 2أسم له  

 313 طريق   580 اإلجتم عي  مقره  
الزيتو9  تجزئة   6 كلم  قدو2  الح ج 

مكن 2 - - مكن 2 املغرب نتيجة ل : 

عدم توفر االمك ن ت امل دية.

 580 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طريق 313 الح ج قدو2 كلم 6 تجزئة 

الزيتو9 مكن 2 - - مكن 2 املغرب. 

و عي9:

و  ج دجي  احمد   السيد)ة) 

عنوانه)ا) فيال 60 االنشع ث 2 مكن 2 

)ة)  50000 مكن 2 املغرب كمصفي 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1800.

523I

sofoget

DELROY BERRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة امل لية

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc

DELROY BERRIES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي:  القنيطرة 
زنقة أميرة ع ئشة و زنقة سبتة إق مة 
سند2 ط بق 1 مكتب 4 - 14000  

القنيطرة  املغرب.
»تغيير السنة امل لية«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.61889

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 24 ين ير 2223

من  إلى   تقر2 تغيير السنة امل لية: 
21/25 للسنة 9    إلى32/24 للسنة 

املوالية 19+.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 07 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94623.
504I

sofoget

PISCATORIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
PISCATORIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
59 إق مة موالي عشدالعزيز ش 2ع 

موالي عشدالعزيز2قم 4 - القنيطرة   
-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم السجل التج 2ي: 68395
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PISCATORIS
بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السمك 

- عنوا9 املقر االجتم عي:  القنيطرة 

ش 2ع  عشدالعزيز  موالي  إق مة   59

موالي عشدالعزيز2قم 4 - القنيطرة   -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

لكط طي  خ لد   السيد)ة)    -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

القنيطرة   14000 القنيطرة    املغرب

القرش  خ لد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

القنيطرة     القنيطرة    القنيطرة   

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

القرش  خ لد  السيد)ة)   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

القنيطرة   14000 القنيطرة    املغرب

لكط طي  خ لد   السيد)ة)    -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

القنيطرة   14000 القنيطرة    املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.68395

505I

FLASH ECONOMIE

 L›INDUSTRIELLE
D›ABRASIFS

إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 L›INDUSTRIELLE D›ABRASIFS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: املنطقة 
الصن عية كلم 6  - 23222 بني مالل 

املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.137

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 27 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 
اإلح طة بوف ة املرحوم عشد  م يلي:  
املرحوم  و2ثة  قشول  تيفرا2.و  هللا 
عشد هللا تيفرا2 مع املص دقة على 

التوزيع الجديد لرأ2 امل ل
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي:  

تعيي9 السيد محمد تيفرا2 مسيرا
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
النظ م  من   7 و   6 الفصول  تعديل 

االس �ضي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل  بت 2يخ 23 م 22 

2223 تحت 2قم 1573.
506I

sofoget

ARBOR AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
ARBOR AGRI شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 

36 بلوك ب حوزية 14000  
القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
68429

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ARBOR AGRI
- غرض الشركة بإيج ز: استغالل 

فالحي
االجتم عي:   املقر  عنوا9   -
القنيطرة 36 بلوك ب حوزية 14000  

القنيطرة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، 
   بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الحوتي  حمزة  السيد)ة)    -
ب:   عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

القنيطرة 14000  القنيطرة املغرب
- السيد)ة)  زليخة عوني بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب:  القنيطرة 14000  

القنيطرة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.68429
507I

sofoget

DIGITAL ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
DIGITAL ALUMINIUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 
بلوك ف 1 2قم 24 مغرب عربي - 

14000  القنيطرة  املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.55533

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
اله م سخيري  )ة)   تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   50
أحمد    )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

العوفي  بت 2يخ 09 فبراير 2223.
تفويت السيد )ة) سميرة  العمو2ي  
 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   50
الد2يسية   )ة)  السيد  حصة لف ئدة  

العمو2ي  بت 2يخ 09 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 02 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94584.
508I

sofoget

DIGITAL ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
DIGITAL ALUMINIUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
بلوك ف 1 2قم 24 مغرب عربي - 

14000 القنيطرة  مغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 09 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة)  العمو2ي لد2يسية 

- السيد)ة) العوفي أحمد  
املسؤولية  ذات  »شركة  و 
املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: 
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 
 DIGITAL كمسيرين جدد لشركة 

.ALUMINIUM
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 02 م 22 

2223 تحت 2قم 94584.
509I

sofoget

M.J.IMM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc
M.J.IMM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي القنيطرة 
37 زنقة محمد قري إق مة شيم ء 
مكتب 2 - 14000 القنيطرة   

املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.47667

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 23 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»القنيطرة 37 زنقة محمد قري إق مة 

القنيطرة     14000  -  2 مكتب  شيم ء 

عشد  موالي  إق مة   59« إلى  املغرب« 

موالي عشد العزيز2قم  العزيز ش 2ع  

4 - 14000 القنيطرة    املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94592.

510I

sofoget

metal essabar

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc

metal essabar شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي  القنيطرة 

عم 2ة ف تجزئة صديقة 2قم 35 - 

14000 القنيطرة  املغرب.

توسيع نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.51951

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   06 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

 املغربنقل الشض ئع لحس ب الغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 06 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94595.

511I
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CABINET RMILI&ASSOCIES

ATLAS BARITE اطلس باغيت
شركة املس همة

تأسيس شركة املس همة

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 82 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

42222، MARRAKECH MAROC

ATLAS BARITE اطلس ب غيت 

FORME_JURIDIQUE

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 

محمد الخ مس عم 2ة الج ك 2 

الشقة 33 جليز 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس » شركة 

املس همة«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.53353

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 26 

شركة  تأسيس«  تقر2   2012 يوليوز 

املس همة« ذات الشي ن ت الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ATLAS : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

BARITE اطلس ب غيت

الشحث  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عن امتي ز التعدين واستغالله

تسويق املع د9 في املغرب والخ 2ج

- عنوا9 املقر االجتم عي: 55 ش 2ع 

محمد الخ مس عم 2ة الج ك 2 الشقة 

33 جليز 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة): 99

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 322.222 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

322.222 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، للحصة

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

للمتصرفي9 أو أعض ء مجلس الرق بة 

وملراقب أو ملراقبي الحس ب ت وصفتهم 

وموطنهم: 

البركي  محمد  السيد)ة)   -

زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشيخ علي ب ش ليك ايت او2ير الحوز 

40000 مراكش املغرب

 Gérard Henri السيد)ة)   -

COMTE  بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

av foch 75116 paris france 55 :ب

 David Victor السيد)ة)   -

COPLET  بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

 Sandrstrasse 127312 bad ب: 

ragaz suisse

 GOLDENBOAT HOLDING  -

بصفته    املس همة  شركة   AG

اإلجتم عي  مقره   والك ئن 

 birmenderferstarsse ب: 

123CH8223 ZURIKH suisse

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

CH222.3.231.977-2 :االقتض ء

 STELNBCK MENERALLtd  -

والك ئن  بصفته    املس همة  شركة 

 POSTSTRASS :مقره  اإلجتم عي ب

327222 CHUR suisse

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

CH-352.3.224.577-5 :االقتض ء

األس �ضي  النظ م  مقتضي ت   -

وتوزيع  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 

تعيي9  املس همو9  قر2  األ2ب ح: 

للشركة  ادا2ة  مجلس  اعض ء  اول 

انته ء  مع  تنتهي  سنوات  ثالث  ملدة 

يوافق علىه  الدي  الع دي  االجتم ع 

حسب السنة امل لية الث لثة

املنصوص  الخ صة  االمتي زات   -

تقر2  كم   لف ئدة كل شخص:  عليه  

كرئيس  البركي  محمد  السيد  تعيي9 

مجلس االدا2ة

املقتضي ت  االقتض ء،  عند   -

املخول  األشخ ص  بقشول  املتعلقة 

جه ز  وتعيي9  األسهم  تفويت  لهم 

طلش ت  في  الشت  له  املخول  الشركة 

القشول: -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2012 شتنبر   11 بت 2يخ 

..53353
512I

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE

PROFONDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد2اك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استد2اك 
الرسمية

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE
شقة 15 عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع 

عالل الف �ضي ، 40070، مراكش 
املغرب

PROFONDA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 15 
عم 2ة 12 إق مة سي9 ش 2ع عالل 
الف �ضي - 40070 مراكش املغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد2اك   
الرسمية عدد 5760 بت 2يخ 22 م 22 

.2223
مشلغ 2أسم ل الشركة:   : بدال من 

10.000 د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ 

د2هم
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   : يقرأ 

100.000 د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ 

100.000 د2هم
الش قي بدو9 تغيير.

513I

aice compta

ELEC SOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc
ELEC SOIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 316 

تجزئة جن 9 مديونة متجر 4 مديونة  
- 24490 الشيض ء  املغرب .

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.322175
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   26 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 ELEC محدودة ذات الشريك الوحيد
SOIR  مشلغ 2أسم له  100.000 د2هم 
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 316 تجزئة 
 - مديونة    4 متجر  مديونة  جن 9 
 : نتيجة ل  الشيض ء  املغرب    24490

حل مسشق للشركة .
 316 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة جن 9 مديونة متجر 4 مديونة  

- 24490 الشيض ء  املغرب . 
و عي9:

و  أبوضي ش  ج مع   السيد)ة) 
 94 الرقم  بيتي  تجزئة  عنوانه)ا) 
 26100 برشيد  الذ2وة   3 الط بق 
برشيد  املغرب  كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: حل مسشق للشركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 858218.
514I

zagora consulting sarl

AIT OUFLLA
إعال9 متعدد القرا2ات

zagora consulting sarl
2قم119  ش 2ع محمد الخ مس ، 

47900، زاكو2ة املغرب
AIT OUFLLA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2قم 02 
حي د2عة زاكو2ة - - زاكو2ة املغرب.
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»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.3285
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 21 فبراير 2223
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
ايت  الحفيظ  عشد  السيد  تعيي9 
زاكو2ة  د2عة  بحي  الس كن  الحنفي 
الحنفي  ايت  االله  عشد  السيد  و 
الس كن بحي د2عة زاكو2ة كمسيرين 

للشركة ملدة غير محدودة.
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 النط م االس �ضي للشركة.
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :10 2قم  بند 

م يلي: تعيي9 مسيري الشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  االبتدائية بزاكو2ة  

2223 تحت 2قم 71.
515I

MED ACCOUNTING  sarl

G.SOMA
تأسيس شركة

MED ACCOUNTING  sarl
 Rue El Harir, Résidence Jamila

 n°18 ، 92212، TANGER
MAROC

G.SOMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 
 1COMPLEXE RIAD TR GH2

 IMMEUBLE 1 TANGER
GZENAYA  92222 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135589
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

G.SOMA
اشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء
االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 1COMPLEXE RIAD TR GH2
 IMMEUBLE 1 TANGER

GZENAYA  92222 طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ق سم لولو بصفته)ا)  
 11 حي بلير زنقة  والك ئن عنوانه ب: 

2قم 39 90000 طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ق سم لولو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.135589
516I

FIGET SARL

O› DURUM
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93222، TETOUAN MAROC
O› DURUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

ولي العهد 2قم 91 - مرتيل 93152 

مرتيل -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33229

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 O’ تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

DURUM

مقهى و  غرض الشركة بإيج ز:   -

مطعم

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 93152 مرتيل   -  91 العهد 2قم  ولي 

مرتيل -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) حمزة بهالل بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: بوكسرول - فرنس  

86180 بوكسرول فرنس 

دلرا9   ب بلو  لو2ي  السيد)ة)   -

لند9  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

لند9   2002412 اململكة املتحدة    -

اململكة املتحدة 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حمزة بهالل 

- السيد)ة) لو2ي ب بلو دلرا9  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.33229

517I

AGRI-UP

AGRI-UP
تأسيس شركة

AGRI-UP

13 زنقة أحمد املج طي إق مة األلب 

الط بق 1 2قم 8 املع 2يف ، 0، الدا2 

الشيض ء املغرب

AGRI-UP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

أحمد املج طي إق مة األلب الط بق 

1 2قم 8 املع 2يف - الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574315

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

AGRI- : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

UP

- غرض الشركة بإيج ز: • التج 2ة 

في املعدات الز2اعية.

• الز2اعة امل ئية.

• أيروبونيكس.

ز2اعة ؛  •

• اإلستش 2ات ؛

العملي ت  جميع  وعموم    •

الصن عية والتج 2ية. م لية أو منقولة 

أو عق 2ية تتعلق بشكل مش شر أو غير 

مش شر ب ألشي ء املحددة أعاله أو التي 

قد تعزز أعم ل الشركة.

- عنوا9 املقر االجتم عي: 13 زنقة 

أحمد املج طي إق مة األلب الط بق 1 

2قم 8 املع 2يف - الدا2الشيض ء -
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أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

-  مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، مرسيل ي سي9 400 حصة

 الشرق وي محمد علي 400 حصة

فيو كيم ك بتي ل 200 حصة

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ي سي9   مرسيل  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قط ع 

حي  الو2د  زنقة   7 2قم  ل  بلوك   3

الري ض 10100 الرب ط املغرب

محمد  الشرق وي  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب:   علي بصفته)ا)  

ح  م  الجميل  املنظر  أغيل  2ا2   18

50000 مكن 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ذات  »شركة  ك بتي ل  كيم  فيو   -

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مقره   والك ئن  بصفته    الوحيد« 

بالل  عزيز  زنقة   67 ب:  اإلجتم عي 

 20000 املع 2يف   3 2قم   2 الط بق 

السجل  2قم  املغرب  الدا2الشيض ء 

 422323 االقتض ء:  عند  التج 2ي 

املمثل الدائم: علمي حسني جواد 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مرسيل ي سي9  

- السيد)ة) الشرق وي محمد علي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574315

518I

اءتم نية عشد الرحيم

FONTANA BLUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

اءتم نية عشد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
2قم 9 ، 15000، الخميس ت املغرب

FONTANA BLUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي دوا2 
فوعيز9 أيت عشو الخميس ت - 

15000 الخميس ت املغرب.
تغيير نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.29561

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2223 فبراير   28 املؤ2خ في 

»مستغل فض ء  نش ط الشركة من 

،ومستغل  األطف ل  وألع ب  للترفيه 

والشن ء«  املختلفة  ،واألشغ ل  مقهى 

،ونقل  والتصدير  »اإلستيراد  إلى 

فض ء  ،ومستغل  للغير  الشض ئع 

للترفيه وألع ب األطف ل«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لخميس ت   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 51.

519I

HORICOM

CHAMS LUNETTES
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC
CHAMS LUNETTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 1233 

محل 2قم 1 2ي ض اإلسم عيلية 
- مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58493

 22 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

CHAMS LUNETTES

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

اط 2ات النظ 2ات

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

1233 محل 2قم 1 2ي ض اإلسم عيلية 

- مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ه جر  الش فعي  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: شقة  بصفته)ا)  

الجيش  ش 2ع   1 املستقشل  عم 2ة   3

امللكي  50000 مكن 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

»شركة   CHAMS LUNETTES  -

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

والك ئن  بصفته    الوحيد«  الشريك 

عم 2ة   3 شقة  مقره  اإلجتم عي ب: 

امللكي   الجيش  ش 2ع   1 املستقشل 

50000 مكن 2 املغرب 2قم السجل 

املمثل   - االقتض ء:  عند  التج 2ي 

الدائم: الش فعي ه جر 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الش فعي ه جر 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.58493

520I

CABINET KHACHIM

RANA AMENAGEMENT

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14222، KENITRA

MAROC

RANA AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 23 زنقة 

أنوال عم 2ة فلو2ي 11 املكتب 2قم 4 

ميموزا 14000 القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68467

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 RANA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

AMENAGEMENT

أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

نج 2ة األليمنيوم و الحديد

أشغ ل تهيئة الحذائق

- عنوا9 املقر االجتم عي: 23 زنقة 

أنوال عم 2ة فلو2ي 11 املكتب 2قم 4 

ميموزا 14000 القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
عم 2ي  الدين  بد2  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املغرب 

العربي أ 2 2قم 323 بئر الرامي 14000 

القنيطرة املغرب

- السيد)ة) 2بيع كرمو9 بصفته)ا)  

اوالد مش 2ك بئر  والك ئن عنوانه ب:  

الرامي 14000 القنيطرة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بد2 الدين عم 2ي 

- السيد)ة) 2بيع كرمو9 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.68467

521I

MED-INFO

 STE BABA MENUISERIE
ARTISANALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MED-INFO

 AVENUE JOULANE LIDO FES 16

، 2، fes maroc

 STE BABA MENUISERIE

ARTISANALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 

123 زنقة ابن الهيثم الحي الصن عي 

سيدي ابراهيم ف 2 - 32222 ف 2 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.41287

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2   2022 دجنبر   28 في  املؤ2خ 

 STE BABA MENUISERIE حل 

ARTISANALE شركة ذات املسؤولية 

 50.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 

زنقة ابن الهيثم الحي الصن عي   123

سيدي ابراهيم ف 2 - 32222 ف 2 

 : املصفي  تقرير  ل1.  نتيجة  املغرب 

حول  املصفي  لتقرير  االستم ع  بعد 

الع م  الجمع  وافق  التصفية  عملية 

ابرز وجود  الذي  نه ئي  على حس ب 

حس ب سلبي 

2. تقسيم 2صيد التصفية : بم  ا9 

التقرير افرز عن وجود حس ب سلبي 

فأ9 الجمع قد قر2 عدم تخصيص 

نسشة سدد للحص ص االجتم عية

3. انه ء تصفية وتشطيب الشركة 

الجمع  قر2  التج 2ي:  السجل  من 

الكلي للتصفية واعطى  الع م االنه ء 

قر2  كم   للمصفي  طرف  اخالء 

السجل  من  الشركة  اسم  تشطيب 

عشد  ب ب   السيد  وعي9  التج 2ي 

االسم عيلية  الرحم 9 عنوانه ش 2ع 

 8 بلوك  اق مة االمل  البرازيلية  زنقة 

الزهو2 2 ف 2 كمصفي للشركة  

الجمعية  االنعق د  تم  وقد 

الخت مية بت 2يخ 28/12/2222 

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

التج 2ية بف 2 بت 2يخ 23/22/2222 

تحت 2قم 6173

و عي9:

  ABDERRAHAMANE  (السيد)ة

 AV ISMAILIA عنوانه)ا)  و   BABA

 RUE BRAZILIA RCE AMANE

 BLOC 8 ZOHOUR 2 32222 FES

MAROC كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 28 دجنبر 2022 وفي 2قم 123 

زنقة ابن الهيتم الحي الصن عي سيدي 

ابراهيم - 32222 ف 2 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6173.

522I

موثق

S.P.I BAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

موثق

411 , إق مة  سكن الخير  ش 2ع عمر 

الخي م الدا2 الشيض ء ، 22372، 

الدا2 الشيض ء املغرب

S.P.I BAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الدا2 

الشيض ء 26 ش 2ع مر2 السلط 9 

الط بق االول  - - الدا2 الشيض ء 

املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 28 شتنبر 2022 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) بك 2 عشد الع لي 

- السيد)ة) مجيد نبيل  

»شركة ذات   S.P.I BAT SARL و 

املسؤولية املحدودة«  والك ئن مقره  

اإلجتم عي ب: الدا2 الشيض ء 26 ش 2ع 

مر2 السلط 9 الط بق االول 

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 425735

 S.P.I BAT كمسيرين جدد لشركة

.SARL

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

نونبر 2022 تحت 2قم 845419.

523I

مكتب مح سشة

 LES JARDINS DE

MERZOUGA SARL

تأسيس شركة

مكتب مح سشة

عم 2ة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

 LES JARDINS DE MERZOUGA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قصر 

الح �ضي الشيض الط و2 الريص ني 

- الريص ني -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

16723

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 12 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LES تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

JARDINS DE MERZOUGA SARL

- غرض الشركة بإيج ز: اإليواء

تنضيم الرحالت السي حية

قصر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الريص ني  الط و2  الشيض  الح �ضي 

- الريص ني -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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الهوشمت  عمرو  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصر 

الريص ني  الط و2  الشيض  الح �ضي 

52200 الريص ني املغرب

الهوشمت  حسيني  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الريص ني   07 2قم   23 القد2 زنقة 

52200 الريص ني املغرب

الهوشمت  علي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: قصر 

الريص ني  الط و2  الشيض  الح �ضي 

52200 الريص ني املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عمرو الهوشمت 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   16 بت 2يخ 

.16723

524I

FITARCO

ACOBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85222، TIZNIT MAROC

ACOBUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 68 مكر2  

عم 2ة واد الجنة  ش 2ع  محمد 

الخ مس  85000 تيزنيت املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.5007

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   17 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) خديجة  املراح  

900 حصة اجتم عية من أصل 900 

حصة لف ئدة  السيد )ة) 2شيد اعمو  

بت 2يخ 17 فبراير 2223.

محمد صديق   )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجتم عية من أصل 100 

حصة لف ئدة  السيد )ة) 2شيد  اعمو  

بت 2يخ 17 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   23 بت 2يخ  االبتدائية بتيزنيت  

2223 تحت 2قم 74.

525I

sofoget

DELROY BERRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14222، kenitra maroc

DELROY BERRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  القنيطرة 

زنقة أميرة ع ئشة و زنقة سبتة إق مة 

سند2 ط بق 1 مكتب 4 - 14000  

القنيطرة  املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 24 ين ير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة)  بوت 9 ب سك ل 

- السيد)ة)  فيسك 2ت كس فيي 

املسؤولية  ذات  »شركة  و 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: -----

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -----

 DELROY كمسيرين جدد لشركة

.BERRIES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 07 م 22 

2223 تحت 2قم 94623.

526I

FITARCO

OUMJA WORLD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85222، TIZNIT MAROC

OUMJA WORLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : دوا2 دو 

تو2تيت  سيدي بوعشدلي  85000 

تيزنيت  املغرب .

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.4613

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2   2223 فبراير   07 في  املؤ2خ 

شركة ذات   OUMJA WORLD حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مشلغ 2أسم له  10.000 د2هم 

دو  دوا2  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 

 85000 بوعشدلي   سيدي  تو2تيت  

نتيجة لعدم تحقيق  تيزنيت  املغرب  

الغرض االجتم عي للشركة .

و عي9:

و  اومه يص  ابراهيم    السيد)ة) 

 85000 عنوانه)ا) دوا2 الزاوية  اكلو  

تيزنيت  املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي دوا2 دو   2223 فبراير   07 بت 2يخ 

 85000 بوعشدلي   سيدي  تو2تيت  

تيزينت  املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 بت 2يخ  االبتدائية بتيزنيت  

2223 تحت 2قم 75.

527I

مو2وكو كومشتونس اك ونت

MAHJOUBA MOTOR

تأسيس شركة

مو2وكو كومشتونس اك ونت

شقة 17 الط بق 4 برج من 2ة 2 

مدخل ا ش 2ع عشد الكريم الخط بي 

، 40000، مراكش املغرب

MAHJOUBA MOTOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زينيث 

بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق الث لث شقة 2قم 14 ب ب 

دك لة مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133881

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   32

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MAHJOUBA MOTOR

- غرض الشركة بإيج ز: • تصميم 

وإنش ء األعم ل الفنية

• تصميم وتنفيذ اآلالت الكهرب ئية 

والحرفية

األجهزة  وتصدير  استيراد   •

واملحرك ت  والشط 2ي ت  الكهرب ئية 

وأي معدات تستخدم في تصنيعه 
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زينيث  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوك 2 
ب ب   14 2قم  شقة  الث لث  الط بق 

دك لة مراكش 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 20.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 
-       بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
 VAN HOVE ERIC السيد)ة)   -
والك ئن  بصفته)ا)    PHILIPPE B
مراكش   40000 مراكش  عنوانه ب: 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 VAN HOVE ERIC السيد)ة)   -

 PHILIPPE B
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.133881
528I

FLASH ECONOMIE

ALIDANTEK
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

ALIDANTEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مكتب 
2قم 2 على اليس 2 الشقة 2قم 6 زنقة 
ط 2ق ابن زي د و ابن ع ئشة اق مة 

اكسيل سيو2 ،عم 2ة 18   40000  
مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134225

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ALIDANTEK

- غرض الشركة بإيج ز:  -التحول 

 - املعلوم ت  وتكنولوجي   الرقمي 

تكنولوجي  املعلوم ت: مبرمج ، محلل 

، مصمم

مكتب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2قم 2 على اليس 2 الشقة 2قم 6 زنقة 

اق مة  ابن ع ئشة  و  زي د  ابن  ط 2ق 

  40000    18 ،عم 2ة  اكسيل سيو2 

مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 GODBOUT السيد)ة)   -

BENOIT بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

Montréal   CANADA     :ب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 GODBOUT السيد)ة)   -
 BENOIT

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.134225
529I

FLASH ECONOMIE

 EXELIUM
COMMUNICATION

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

  EXELIUM COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي   ش 2ع 
موالي الحسن 1 عم 2ة سيش م 

بلوك 2  ط بق 4 2قم 10   40000 
مراكش  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134223
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 EXELIUM COMMUNICATION
- غرض الشركة بإيج ز: االستش 2ة 

في  العالق ت الع مة و التواصل
ش 2ع  عنوا9 املقر االجتم عي:     -
1 عم 2ة سيش م بلوك  موالي الحسن 
2  ط بق 4 2قم 10   40000 مراكش  

-
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
لعيري  كم ل  ط 2ق  السيد)ة)   -

ب:   عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

  17RUE DU JEU DE MAIL  34562

MONTBAZIN FRANCE

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ط 2ق كم ل لعيري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.134223

532I

karama conseil

STE IDI PHARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

karama conseil
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 

ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2 
2قم 33 الشقة 2قم 1 زنقة اس مة 

ابن زيد ش 2ع الجيش امللكي ف 2، 

32222، ف 2 املغرب

STE IDI PHARM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : محل 
2قم42 خي الوف ء 4 طريق صفرو 

ف 2 محل 2قم42 خي الوف ء 4 

طريق صفرو ف 2 32222 ف 2 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.62945
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الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2   2223 فبراير   14 في  املؤ2خ 

شركة ذات   STE IDI PHARM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 
صفرو  طريق   4 الوف ء  خي  2قم42 

ف 2 محل 2قم42 خي الوف ء 4 طريق 

املغرب  ف 2   32222 ف 2  صفرو 

نتيجة اللركود االقتص دي 

ازمة كو2ون .

و عي9:

حمري و  الفت ح   عشد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ف 2 32222 ف 2 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

محل  وفي   2223 فبراير   14 بت 2يخ 
صفرو  طريق   4 الوف ء  خي  2قم42 

ف 2 محل 2قم42 خي الوف ء 4 طريق 

صفرو ف 2 32222 ف 2 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6545/2223.

531I

FLASH ECONOMIE

VILLA CISNEROS SPA 
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 VILLA CISNEROS SPA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القسم 
1 2قم 14 73222 الداخلة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

24263

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 VILLA  : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

CISNEROS SPA

بن ء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

ومنتجع  تجميل  مركز  وتشغيل 

؛  ومس ج  تقليدي  وحم م  صحي 

أخرى.مم 2سة  شخصية  خدم ت 

جميع األنشطة املتعلقة ب لتصفيف 

والتجميل .

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

القسم 1 2قم 14 73222 الداخلة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املكي   اهل  احمد  السيد)ة)    -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الداخلة   73222  23 فيال   01 األمل 

املغرب

املكي  اهل  ابنتة  السيد)ة)     -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الداخلة   73222  23 فيال   01 األمل 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة)  احمد اهل املكي  

- السيد)ة)   ابنتة اهل املكي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.24263

532I

CCA CONSULTING

LOS CAROS EXPRESS
تأسيس شركة

CCA CONSULTING

 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 22322،

CASABLANCA MAROC

LOS CAROS EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي :353 

تق طع ش 2ع محمد الخ مس وش 2ع 

املق ومة الط بق الس د2 2قم 8-6 

22322 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573875

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

نونبر 2022 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LOS تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

CAROS EXPRESS

نقل  بإيج ز:   الشركة  غرض   -

الشض ئع و اإل2س لي ت على الصعيدين 

الوطني والدولي

 353: االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تق طع ش 2ع محمد الخ مس وش 2ع 

 6-8 2قم  الس د2  الط بق  املق ومة 

22322 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 322.222 

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 3.222 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

عشد الرحيم اوط 2    السيد)ة)   -

ك زا  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

كرين ت و9 إق مة الحديقة عم 2ة 28 

بوسكو2ة  الخضراء  املدينة   3 شقة 

20450 الشيض ء املغرب

اكواز  إبراهيم  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 22345  32 2قم   09 زنقة  انكريم  

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

لوجيستيك  ك 2ڭو2  لو2   -

املحدودة«  املسؤولية  ذات  »شركة 

بصفته   والك ئن مقره  اإلجتم عي ب: 

طريق ازمو2   9 تجزئة ا2د الكشير 2قم 

20480 الشيض ء املغرب 2قم السجل 

املمثل   - االقتض ء:  عند  التج 2ي 

الدائم: مچ ني هش م 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) إبراهيم اكواز 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573875

533I

Agence Fiduciaire BASMA COM

JUMBY BAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Agence Fiduciaire BASMA COM

ش 2ع محمد الخ مس،40 

إق مة دني ،الجن ح ب،الط بق 

الخ مس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب

JUMBY BAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

الرب ط،سكنى 3،محل ب لط بق 

األ2�ضي،الرقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب.



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5518

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.129693

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   02 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

)ة) ف طمة الزهراء  تفويت السيد 

كط ية 20 حصة اجتم عية من أصل 

محمد  )ة)  السيد  20 حصة لف ئدة  

بنكريمو بت 2يخ 02 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   23 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263357.

534I

Les bons comptes

CPAP MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

2فع 2أسم ل الشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

22222، Casablanca Maroc

CPAP MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 12زنقة 

ك سكو9 ش 2ع 2 م 22 مك زة 1 - 

20500 الدا2 الشيض ء املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.394249

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2022 دجنبر   31 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 260.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   362.222« إلى  د2هم« 

إدم ج احتي طي أو أ2ب ح أو    : طريق 

عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861596.

535I

موثق

DP NETWORKS
تأسيس شركة

موثق
اق مة النو2 زاوية ش 2ع عشد هللا بن 
ي سي9 و زنقة كراو9 - الط بق الث ني 
بلفدير  الدا2 الشيض ء ، 22312، 

الدا2 الشض ء املغرب
DP NETWORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي د2ب الخير 
2قم 4 حي السوا2ت  22312 الدا2 

الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

232131
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 
شركة  تأسيس  تقر2   2010 دجنبر 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 DP تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

NETWORKS
- غرض الشركة بإيج ز: بيع شراء 
االلكترونية  املواد  جميع  استراد 

املعلوم تية و اله تفية
د2ب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 22312 السوا2ت   حي   4 الخير 2قم 

الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 200.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

200.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

برش د  زهير   محمد  السيد)ة)   -
د2ب  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 22312 السوا2ت   حي   4 الخير 2قم 

الشيض ء املغرب
- السيد)ة) صف ء لحلو  بصفته)ا)  

2قم  الخير  د2ب  ب:  عنوانه  والك ئن 

الشيض ء    22312 السوا2ت   حي   4

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد زهير برش د 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2011 ين ير   10 بت 2يخ 

.232131

536I

GERMY SERVICES

GERMY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GERMY SERVICES
 RUE MOHAMED 77

 SMIHA ETAGE 12 APPT 57
CASABLANCA، 22252، الدا2 

الشيض ء املغرب
GERMY SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 
التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 ش 2ع 
شرا2دة الط بق األ2�ضي د2ب لوبيال 

بو2كو9 الشيض ء 20040 الدا2 
الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.513921

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   11 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

املحدودة GERMY SERVICES  مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

شرا2دة  ش 2ع   10 اإلجتم عي  مقره  
الط بق األ2�ضي د2ب لوبيال بو2كو9 

الشيض ء  الدا2   20040 الشيض ء 

املغرب نتيجة ل : غي ب األعم ل الذي 

انشئت من أجله.

و حدد مقر التصفية ب 10 ش 2ع 

لوبيال  د2ب  األ2�ضي  الط بق  شرا2دة 

20040 الدا2  بو2كو9 الدا2 الشيض ء 

الشيض ء املغرب. 

و عي9:
النشوي  خ لد محمد    السيد)ة) 

الق هرة   عنوانه)ا)  و  إبراهيم  محمد 

مصر  الق هرة     3753452 مصر 

كمصفي )ة) للشركة.

و  الكتيت  م ز9   السيد)ة) 

بلد  أق�ضى   414 فيال  عنوانه)ا) 

الق هرة     3755222 مصر  الق هرة  

مصر كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) نبيل  هش م و عنوانه)ا) 
السفلي  الط بق   66 2قم   180 زنقة 

األلفة الشيض ء 20220 الدا2 الشيض ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

األ2�ضي  الط بق  شرا2دة  ش 2ع   10  :
د2ب لوبيال بو2كو9

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860816.

537I

مكتب اد2يس للحس ب ت

ماركت باكاجين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب اد2يس للحس ب ت
ف 2 ، 32222، ف 2 املغرب
م 2كت ب ك جي9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 882 
تجزئة القرويي9 طريق عي9 الشقف 

ف 2 - 32222 ف 2 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.67925
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الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 م 22   23 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
محدودة ذات الشريك الوحيد م 2كت 
 100.000 2أسم له   مشلغ  ب ك جي9  
 882 د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 
تجزئة القرويي9 طريق عي9 الشقف 
ف 2 - 32222 ف 2 املغرب نتيجة ل 

: غي ب اي نش ط تج 2ي.
 882 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة القرويي9 طريق عي9 الشقف 

ف 2 - 32222 ف 2 املغرب. 
و عي9:

السيد)ة) كريم  بك 2ي و عنوانه)ا) 
عي9  طريق  الري ض  حي   59 2قم 
ف 2 املغرب   32222 الشقف ف 2 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
عي9  طريق  القرويي9  تجزئة   882  :

الشقف ف 2
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   07 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6573.
538I

MON COMPTABLE SARL

 MOKHTARI DE
 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلم سة ، 60000، 

وجدة املغرب
 MOKHTARI DE

 CONDITIONNEMENT DE
FRUITS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 6 زنقة 
وه ب حي الداخلة 61000 برك 9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم السجل التج 2ي: 727

بمقت�ضى  عقد موثق مؤ2خ في 32 

شركة  تأسيس  تقر2   2000 أكتوبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 MOKHTARI DE تسميته : 

 CONDITIONNEMENT DE

FRUITS

تصشير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وبيع الفواكه -االستراد والتصدير

زنقة   6 عنوا9 املقر االجتم عي:   -

وه ب حي الداخلة 61000 برك 9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ز2ف 9  محمد  السيد)ة)   -

 754 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

حي القد2 60000 وجدة املغرب

عشد الكريم مخت 2ي  السيد)ة)   -

 144 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 61000 القد2  حي  الحديقة  زنقة 

برك 9 املغرب

مخت 2ي  معمر  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: بوبيني 

14/12 زنقة إيكطو2 برليوز  93222 

ب 2يس فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد ز2ف 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2000 نونبر   22 بت 2يخ 

.727

539I

N.I.N EL MOSS  IMMOBILIER

 N.I.N EL MOSS
IMMOBILIER

تأسيس شركة

N.I.N EL MOSS  IMMOBILIER

اليوسفي  الرحم 9  عشد  ش 2ع 

اق مة السالم 18 ط بق 2 شقة 20 ، 

90000، طنجة املغرب

 N.I.N EL MOSS IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ش 2ع  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 

عشد الرحم 9 اليوسفي إق مة السالم 

18 ط بق 2 شقة 20 90000 طنجة -

ذات  شركة  تأسيس  عن  إعال9 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

114285

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2021 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 N.I.N بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

EL MOSS IMMOBILIER

- غرض الشركة بإيج ز: اإلنع ش 

العق 2ي ، مق ولة األشغ ل املختلفة .

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عشد الرحم 9 اليوسفي إق مة السالم 

18 ط بق 2 شقة 20 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

حصة   50  : املس تي  محمد  السيد 

بقيمة 1000د2هم للحصة .

حصة   50  : السيدة لشنى املس تي 

بقيمة 1000د2هم للحصة .

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املس تي  محمد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

عشد الرحم 9 اليوسفي إق مة السالم 

20 90000 طنجة  2 شقة  18 ط بق 

املغرب

املس تي  لشنى  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

عشد الرحم 9 اليوسفي إق مة السالم 

20 90000 طنجة  2 شقة  18 ط بق 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد املس تي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2021 م 22   16 بت 2يخ 

.114285

540I

aice compta

 AFRICA MINING PARTS
AND PUMP
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc
 AFRICA MINING PARTS AND

PUMP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 
كلميمة إق مة لوفر 2قم 653 الط بق 

الرابع الشقة 2قم 11 20040 
الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5520

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574755

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 AFRICA MINING PARTS AND

PUMP

- غرض الشركة بإيج ز:  صن عة 

املعدات الهيد2وليكية و الهوائية

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

كلميمة إق مة لوفر 2قم 653 الط بق 

 20040  11 2قم  الشقة  الرابع 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

اسم عيل بن الخدير  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  تجزئة 

الشيض ء  ك ليفو2ني    3 2قم  فلو2يدا 

20150 الدا2الشيض ء املغرب

سيبستي 9  لو2ا9  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب:  بول بصفته)ا)  

زنقة ليسش دو9 2قم 388 السييسط  

املحمدية 28800 املحمدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) اسم عيل بن الخدير 
- السيد)ة) لو2ا9 سيبستي 9 بول 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574755
541I

FITARCO

ACOBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،
85222، TIZNIT MAROC

ACOBUS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 68 مكر2 
عم 2ة واد الجنة ش 2ع محمد 
الخ مس 85000 تيزنت املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 
جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
مؤ2خ 17 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) اعمو 2شيد 
املسؤولية  ذات  »شركة  و 
املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: .
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: .
.ACOBUS كمسيرين جدد لشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   23 بت 2يخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2223 تحت 2قم 74.
542I

METREK COMPTA PRO

H.GANNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14222، SIDI

SLIMANE MAROC

H.GANNI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 1129 
حي الوف ء 1 سوق السبت  - 14000 

القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.52547

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 09 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
سوق   1 الوف ء  حي   1129 »2قم 
14000 القنيطرة املغرب«   - السبت  
إلى »2قم 876 أوالد عرفة 2 - 14000 

القنيطرة  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 07 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 998.
543I

IT invest & services

IT services & services
تأسيس شركة

IT invest & services
زنقة الحرية 2قم 10 الط بق 2قم 
3 الشقة 2قم 5 الدا2 الشيض ء، 
20120، الدا2 الشيض ء املغرب

IT services & services شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
الحرية الط بق3 الشقة 2قم5 الدا2 

الشيض ء 20120  الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
574749

 31 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 IT تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

services & services

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الرقمي  التحول  في  االستش 2ات 

وهندسة  واالستراتيجية  واإلدا2ة 

التد2يب

- عنوا9 املقر االجتم عي: 10 زنقة 

الدا2  الشقة 2قم5  الحرية الط بق3 

الشيض ء 20120  الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 1 د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوش شية  ق بل  السيد)ة)   -

 58 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 66 شقة  أ  د2ج  ت شفي9  ابن  ش 2ع 

الدا2    20250 ليشو92   زنقة  زاوية 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ق بل بوش شية 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574749

544I

DAMO CONSULTING SARL

ASLANDIS
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 92222،

tanger MAROC

ASLANDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة



5521 الجريدة الرسميةعدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223) 

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 05 ش 2ع 

يوسف ابن ت شفي9 الط بق 2 2قم 3  

90000  طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135663

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ASLANDIS

- غرض الشركة بإيج ز: التصدير 

و االستيراد في املواد الغدائية و مواد 

التنظيف 

- عنوا9 املقر االجتم عي: 05 ش 2ع 

يوسف ابن ت شفي9 الط بق 2 2قم 3  

90000  طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  بي ن ت حول الشرك ء   --

الطشيعيو9): 

بومعزا  الحفيض  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 1 موالي 2شيد تجزئة االم 9 الط بق 

2قم 02 90000 طنجة املغرب

السمط  مصطفى  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزىة 

 716 القطعة  2قم   2 اهال  2ي ض 

90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الحفيض بومعزا 
- السيد)ة) مصطفى السمط 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.135663
545I

MARO FIDUS

MONTREAL ACADEMY
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre
 Ben Yakhlef - Mohammedia،
13352، Mohammedia maroc

MONTREAL ACADEMY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 36, تجزئة 
أنف  2  28820 املحمدية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
32271

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MONTREAL ACADEMY
2وض  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

لألطف ل
 ,36 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

تجزئة أنف  2  28820 املحمدية -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محسن   عوا9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

 22 شقة  ج  العم 2ة   4 ط بق  غ لي  

28820 املحمدية املغرب

سن ء   عراش  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: إق مة 

 22 شقة  ج  العم 2ة   4 ط بق  غ لي  

28820 املحمدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عوا9 محسن  

- السيد)ة) عراش سن ء 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   01 بت 2يخ 

.32271

546I

Sara Facility Invest sarl

PANDA ROUX
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 52222، Meknès

Maroc

PANDA ROUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 

381، تجزئة مسعود 50.000 

مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58515

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PANDA ROUX

ممو9  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الحفالت

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 50.000 مسعود  تجزئة   ،381

مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أماللى  يوسف  السيد)ة)   -

 ،6 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ش 2ع   ،14 شقة  الزيتو9،  اق مة 

 50.000 م.ج،   الث ني،  الحسن 

مكن 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف أماللى 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.58515

547I
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STE FIDLAMIAE SARL

JAWHARA CERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 12222،

RABAT MAROC
JAWHARA CERAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بي9 

ملدو9 زنقة 12 2قم 28 مكر2  - - 
الدا2الشيض ء املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 
جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
مؤ2خ 20 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) شفيق حس م 
»شركة   JAWHARA CERAM و 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
والك ئن مقره  اإلجتم عي  الوحيد«  

ب: الدا2 الشيض ء
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 327951
لشركة  جدد  كمسيرين 

.JAWHARA CERAM
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 06 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861434.
548I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE CONSEIL ET
 D›INGÉNIERIE EN ÉNERGIE

ET MÉCANIQUE
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE CONSEIL ET
 D›INGÉNIERIE EN ÉNERGIE

ET MÉCANIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 71 ش 2ع 

انف  الط بق 2 2قم 12  20000 الدا2 

الشيض ء  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574771

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE DE CONSEIL ET

 D’INGÉNIERIE EN ÉNERGIE ET

MÉCANIQUE

- غرض الشركة بإيج ز: الهندسة 

جميع  تنفيذ  أو  واإلنج ز  والد2اسة 

 ، املدنية  الهندسة  أو  الشن ء  أعم ل 

اإلنش ئية  واألعم ل   ، املهن  وجميع 

واألعم ل   ، الع مة  واألشغ ل   ،

 ، واألتمتة   ، والتكييف   ، الكهرب ئية 

 ، والد2فلة  والقطرا9   ، والششك ت 

لحس به  الخ ص أو ني بة عن اطراف 

ث لثة 

- عنوا9 املقر االجتم عي: 71 ش 2ع 

انف  الط بق 2 2قم 12  20000 الدا2 

الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  الصنه جي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة  

LES ORCHIDEES 2عم 2ة ب الشقة 

12 28810 املحمدية املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الصنه جي محمد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574771

549I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

PERFECT LAB
إعال9 متعدد القرا2ات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 ش 2ع سيدي عشد الرحم 9 
الشقة 1 ، 20200، الدا2 الشيض ء 

املغرب
PERFECT LAB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: إق مة 
املولد زنقة ابن كثير ش 2ع غ ندي 

عم 2ة  c الشقة 13 الط بق األ2�ضي 
- - الدا2 الشيض ء املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.329375

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 02 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

توسيع غرض  الوحيد  الشريك  قر2 

الشركة، إض فة إلى النش ط الرئي�ضي: 

األجهزة  وصي نة  وتوزيع  استيراد 

الطشية  الطشية واألجهزة والكواشف 

والكواشف  املختبر  في  للتشخيص 

الشحثية.

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعديل النظ م األس �ضي 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

وفق  مل  سشق 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861577.

550I

CABINET BAHMAD

ACRAB DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم 2ة د 1 شقة 

ب 21 الط بق الث ني جليز مراكش 

إق مة مراكش بالزا عم 2ة د 1 شقة 

ب 21 الط بق الث ني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

ACRAB DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

مراكش بالزا عم 2ة د1 شقة 21، 

الط بق الث ني جليز  - 40.000  

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.101245

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 17 ين ير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

شقة  »إق مة مراكش بالزا عم 2ة د1 

  40.000  - الط بق الث ني جليز    ،21

املسمى  »امللك  إلى  املغرب«  مراكش 

 14 2قم  مكتب   »FARGEIX-26   «

الط بق األول زاوية ش 2ع موالي 2شيد 

 40000  - مش 2ك   بن  حسن  حي  و 

مراكش  املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   23 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145589.
551I

FICOMPTA

OFFICE CORNER
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 32222، FES MAROC

OFFICE CORNER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي متجر 2قم 
12 ب ب األندلس طريق مكن 2 - 

ف 2 32222 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75771
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 31 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 OFFICE CORNER
مق ول   - - غرض الشركة بإيج ز: 

نقل الشض ئع ب لسي 2ات
إلنج ز  وسيط  او  ت جر   -

التصديرواإلستراد
- ت جر لوازم املكتب

متجر  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ب ب األندلس طريق مكن 2   12 2قم 

- ف 2 32222 ف 2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

الشرك ء  حول  بي ن ت    -
)األشخ ص الطشيعيو9): 

العسري   احمد  السيد)ة)   -
زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 32222 ف 2  واد  حي   10 2قم   24

ف 2 املغرب
العسري   يوسف  السيد)ة)   -
زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
 32222 ف 2  واد  حي   28 2قم   21

ف 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) احمد العسري  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.75771
552I

HZ CONSULTING

ASJS MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HZ CONSULTING
 RES BAB LOUDAYA IMM
 F APT N°23 AZZOUZIA

MARRAKECH، 42222، مراكش 
املغرب

ASJS MARRAKECH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 71 
و 72 توا2ك قصشة املدينة مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.86201

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2022 دجنبر   20 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 ASJS محدودة ذات الشريك الوحيد
2أسم له   مشلغ     MARRAKECH
مقره   وعنوا9  د2هم   10.000

اإلجتم عي 2قم 71 و 72 توا2ك قصشة 
 40000 مراكش  مراكش  املدينة 
مراكش املغرب نتيجة ل : الشركة لم

تحقق االهداف املرجوة التي
اسست من اجله.

 71 و حدد مقر التصفية ب 2قم 
املدينة مراكش  توا2ك قصشة   72 و 

مراكش 40000 مراكش املغرب. 
و عي9:

عشد الواحد و  جم ل   السيد)ة) 
املدينة  قصشة  توا2ك   72 عنوانه)ا) 
املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144387.
553I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

CUTA PROMO
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24122،
BERRECHID MAROC

CUTA PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 61 ش 2ع 
اللة يقوث زاوية مصطفى املع ني 

املكتب 2قم 39 الط بق األول 
الدا2الشيض ء 7000 الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
575105

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 CUTA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

PROMO
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي
 61 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
مصطفى  زاوية  يقوث  اللة  ش 2ع 
الط بق األول  املع ني املكتب 2قم 39 

الدا2الشيض ء 7000 الدا2الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

حسني  سعيد  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
حد   26402 برشيد  السوالم  املنزه 

السوالم املغرب
الشرك ء  حول  بي ن ت        -

)األشخ ص املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سعيد حسني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575105
554I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

CH PROMO
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24122،
BERRECHID MAROC

CH PROMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 61 ش 2ع 

اللة يقوث زاوية مصطفى املع ني 

املكتب 2قم 39 الط بق األول 

الدا2الشيض ء 7000 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575107

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 CH تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PROMO

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

 61 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مصطفى  زاوية  يقوث  اللة  ش 2ع 

الط بق األول  املع ني املكتب 2قم 39 

الدا2الشيض ء 7000 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الشم 2  2ضوا9  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تجزئة الس حل انهي الرقم 123 حد 

السوالم برشيد 26402 حد السوالم 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 2ضوا9 الشم 2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575107

555I

socomif sarl

CAFE NAVIRE
تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة محمد الحص لي عم 2ة 35 شقة 

2قم 2 ، 14000، القنيطرة املغرب

CAFE NAVIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 362 

الي نس دا2ن  مهدية مت جر4 5 6 

14000 القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي:  

68493

 21 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 CAFE بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

NAVIRE

- غرض الشركة بإيج ز: مقهى

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 5 الي نس دا2ن  مهدية مت جر4   362

6 14000 القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
- السيد)ة)  بهيجة غيوز بصفته)ا)  
الي نس  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 
مرحلة الف  الشطر1  دا2ن  2قم276 

مهدية 14000 القنيطرة املغرب
- السيد)ة) بن عي�ضى ملليح بصفته 
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
 14000   2181 2قم  مهدية  قصشة 

القنيطرة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة)  بهيجة غيوز 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم   تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.68493
556I

SMG CONSEILS

MARWA DES MINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

SMG CONSEILS
2قم 76 ش 2ع الحسن الث ني الط بق 
الرابع - 23222 بني مالل ، 23222، 

بني مالل املغرب
MARWA DES MINES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الحي 
الحسني زنقة 3 2قم 14 - 23222 بني 

مالل املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.8231

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2223 فبراير   21 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 490.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   500.000« إلى  د2هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل  بت 2يخ 28 فبراير 

2223 تحت 2قم 349.

557I

مكتب املح سشة

ELECTRILID
تأسيس شركة

مكتب املح سشة

16 زنقة سال السع دة 2 ، 15000، 

الخميس ت املغرب

ELECTRILID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 40 زنقة 

نجيري  حي االخ ء 15000 الخميس ت 

-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

29689

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   04

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ELECTRILID

- غرض الشركة بإيج ز: األشغ ل 

املختلفة أو الشن ء- املت جرة-التركيش ت 

الكهرب ئية

- عنوا9 املقر االجتم عي: 40 زنقة 

نجيري  حي االخ ء 15000 الخميس ت 

-

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
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 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

خ لد  جعشوق  السيد)ة)   -

 25 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ت  ا   2 الري ض  حي   2 الي سمي9 

15000 الخميس ت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جعشوق خ لد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.29689

558I

LA VIE FISCALE

SIGMA WORKS
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 62222، OUJDA MAROC
SIGMA WORKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
النخيل القد2 الط بق الرابع 2قم 

54 60000 وجدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40685

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   23

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SIGMA WORKS
نج 2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االملنيوم
مق ولة الشن ء واالشغ ل

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قم  الرابع  الط بق  القد2  النخيل 

54 60000 وجدة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

بوش مة  سعيد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
2قم  الرابع  الط بق  القد2  النخيل 

54 60000 وجدة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سعيد بوش مة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.40685
559I

LA VIE FISCALE

ESSOGRIF
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 62222، OUJDA MAROC
ESSOGRIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40681

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   25

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ESSOGRIF

تصدير  غرض الشركة بإيج ز:   -

واستيراد

- عنوا9 املقر االجتم عي: زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) يحي الصوفي بصفته)ا)  

زنقة  االمل  حي  ب:  عنوانه  والك ئن 

ب2 2قم 14 60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يحي الصوفي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.40681

560I

LA VIE FISCALE

TFH LILBINAE

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 62222، OUJDA MAROC

TFH LILBINAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

42683

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 TFH تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

LILBINAE

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: زنقة بني 

مرين عم 2ة لعلج الط بق الث ني 2قم 

15 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الع مري  2ضوا9  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 132 2قم  املخت 2ي  الرحم 9  عشد 

60000 وجدة املغرب
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الع مري  محمد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

 224 2قم  املخت 2ي  الرحم 9  عشد 

60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 2ضوا9 الع مري 

- السيد)ة) محمد الع مري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.42683

561I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 MAZAGAN SHIPSTORES«

»7

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24222، الجديدة املغرب

  »MAZAGAN SHIPSTORES 7«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

الدعيج ت، موالي عشد هللا - 

- 24000

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

20401

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 »MAZAGAN SHIPSTORES 7«
- غرض الشركة بإيج ز: - تنظيف 
أشغ ل   - الخردة.  ت جر   - الشواخر. 

مختلفة والشن ء.
دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الدعيج ت، موالي عشد هللا - 24000 
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد فليل  بصفته)ا)  
دوا2 الدعيج ت،  والك ئن عنوانه ب: 
الجديدة   24000 هللا   عشد  موالي 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد فليل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.20401
562I

ELIANCE

ELIANCE
إعال9 متعدد القرا2ات

ELIANCE
439 تيكنوب 2ك طريق النواصر 

تق طع RS114 و CT1229 ، 2، الدا2 
الشيض ء املغرب

ELIANCE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 439 
تيكنوب 2ك طريق النواصر تق طع 

RS114 و CT1029 - - الدا2 الشيض ء 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.211223

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  إجتم عية  حصة   500 تفويت 

من السيد مش 2ك كفى   1000 أصل 

الى السيد هش م بولعالم

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني من شركة ذات 

املسؤولية املحددة بمس هم وحيد الى 

شركة ذات املسؤولية املحددة

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

توسيع النش ط اإلجتم عي للشركة

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 السيد هش م بولعالم كمسير 

إض في للشركة 

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 الق نو9 األس �ضي للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

ينص  الذي  الث من:  2قم  بند 

الشركة  2أسم ل  حدد  م يلي:  على 

في م ئة ألف د2هم مقسمة الى ألف 

مقسمة  د2هم  م ئة  فئة  من  حصة 

بي9 خمسم ئة حصة لف ئدة السيد 

مش ك كفى و خمسم ئة حصة لف ئدة 

السيد هش م بولعالم

ينص  الذي  الس بع:  2قم  بند 

للشركة  الشريك 9  قدم  م يلي:  على 

السيد   : الت لية  العينية  املس هم ت 

و  د2هم  ألف  كفى خمسو9  مش 2ك 

السيد هش م بولعالم خمسو9 ألف 

د2هم  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861908.

563I

YAZARTY

YAZARTY

تأسيس شركة

YAZARTY

- الدا2 الشيض ء املغرب - الدا2 

الشيض ء املغرب، 22322، 

CASABLANCA MAROC

YAZARTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

احمد املج طي إق مق لزالب الط بق 

1 2قم 8 20100 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574515

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

YAZARTY

تواصل- - غرض الشركة بإيج ز: 

إشه 2 - تصوير-

- عنوا9 املقر االجتم عي: 13 زنقة 

احمد املج طي إق مق لزالب الط بق 

1 2قم 8 20100 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم



5527 الجريدة الرسميةعدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223) 

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

نج ح  ي سي9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
الف �ضي  ش 2ع عالل   55 ايكيد2 2قم 

22322 مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ي سي9 نج ح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.574515
564I

DARAA AUDIT

ANIYA MAISON
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكو2ة كرين وو2ك عم 2ة 
أ 2قم 7 ، 20000، الدا2 الشيض ء 

املغرب
ANIYA MAISON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 
ب نو2ام  2قم 3 ش 2ع أبو بكر الق د2ي 

سيدي معروف - الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
575115

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 ANIYA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

MAISON

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
وتسويق األجهزة املنزلية

إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ب نو2ام  2قم 3 ش 2ع أبو بكر الق د2ي 

سيدي معروف - الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الشريبي  خديجة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
مكة  طريق   3 2قم  الحمد  2ي ض 
الشيض ء  الدا2   20000 ك ليفو2ني   

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) خديجة الشريبي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575115
565I

aice compta

 FRIGO SAHARA PALM
FOOD

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc
 FRIGO SAHARA PALM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 
كلميمة إق مة لوفر 2قم 653 

الط بق الرابع الشقة 11 20220 

الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

861572

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FRIGO SAHARA PALM FOOD

تبريد و  بإيج ز:  غرض الشركة   -

تخزين املواد الغدائية

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 653 2قم  لوفر  إق مة  كلميمة 

 20220  11 الشقة  الرابع  الط بق 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العمري  2ضوا9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

1عي9  الط بق  2قم47   70 الخير زنقة 

الشق 20000 الدا2الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) 2ضوا9 العمري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.861572

566I

STE EL HABIB TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

شركة الحبيب لألشغال 

املختلفة و التجارة

تأسيس شركة

 STE EL HABIB TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE

 RDC HAY EL MOURABITINE 22

 RUE SABOU BLOC 4 ، 35222،

TAZA MAROC

شركة الحشيب لألشغ ل املختلفة 

و التج 2ة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

األ2�ضي 2قم 22 حي املرابطي9 ش 2ع 

سشو بلوك 2قم 4 35222 ت زة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

6861

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

الحشيب لألشغ ل املختلفة و التج 2ة

أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشي ء و األشغ ل املختلفة

التج 2ة

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

حي املرابطي9 ش 2ع   22 األ2�ضي 2قم 

سشو بلوك 2قم 4 35222 ت زة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

النبي  عشد  الحشيب  السيد)ة)   -

 326 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

محوعة 2 الحي الحسني 35222 ت زة 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الحشيب عشد النبي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   24 بت 2يخ 

.6861

567I

COMPTAFFAIRES

 DEXTRA
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 22822،

MOHAMMEDIA MAROC

 DEXTRA COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

فلسطي9 2قم 4 تجزئة الحرية 1 

الط بق الث ني شقة 2قم 3 - 28800 

املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم السجل التج 2ي 29573.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 09 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»ش 2ع فلسطي9 2قم 4 تجزئة الحرية 
1 الط بق الث ني شقة 2قم 3 - 28800 
»تجزئة 2ي ض  إلى  املحمدية املغرب« 
السالم الط بق السفلي 2قم 82 محل 

2قم 2 - 28800 املحمدية  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 502.
568I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

INSTATRONIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،
AGADIR MAROC

INSTATRONIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : زنقة 
صيداء 2قم  11حي سيدي بو2ك 

اوالد الت يمة ت 2ودانت - - ت 2ودانت 
املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.1265
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2022 دجنبر   02 في  املؤ2خ 
ذات  شركة   INSTATRONIC حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 
بو2ك  سيدي  11حي  2قم   صيداء 
ت 2ودانت   -  - اوالد الت يمة ت 2ودانت 

املغرب نتيجة ل: قفل الشركة.

و عي9:

املعتصم  عشد الفت ح    السيد)ة) 

476حي  2قم   او  بلوك  عنوانه)ا)  و 

اك دير املغرب   80000 الهدى اك دير 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة  وفي   2022 دجنبر   29 بت 2يخ 

بو2ك  سيدي  11حي  2قم   صيداء 

ت 2ودانت   -  - اوالد الت يمة ت 2ودانت 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  بت 2ودانت   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 154.

569I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 MENUISERIE ALUMINIUM

SARGHINI

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23

 TETOUAN، 93222، TETOUAN

MAROC

 MENUISERIE ALUMINIUM

SARGHINI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي الديزة 

ش 2ع دك لة زنقة -07مرتيل - 93522 

مرتيل  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33273

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 MENUISERIE ALUMINIUM

 SARGHINI

انج ز  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

اشغ ل نج 2ة االملنيوم 

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 - -07مرتيل  الديزة ش 2ع دك لة زنقة 

93522 مرتيل  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الحوا�ضي  امي9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 04 حي 

-07مرتيل   زنقة  دك لة  ش 2ع  الديزة 

93222 مرتيل  املغرب

الحوا�ضي   ادم  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 41 حي 

الديزة ش 2ع شرا2دة -مرتيل  93222 

مرتيل  املغرب

الحوا�ضي   حمزة  السيد)ة)   -

4 حي  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

-07مرتيل  زنقة  دك لة  ش 2ع  الديزة 

93222 مرتيل  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) امي9 الحوا�ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.33273

570I
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ME FIDUCIAIRE 

 ATLAS OUTSOURCING
SERVICE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14222، KENITRA

MAROC

 ATLAS OUTSOURCING

SERVICE  SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 15  

ش 2ع سشو اق مة الشوب مكتب 
2قم6 الط بق 4  - 14000 القنيطرة 

املغرب .

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.46467

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  05 دجنبر  املؤ2خ في 

  ATLAS OUTSOURCING SERVICE

املسؤولية  ذات  شركة    SARL

 100.000 2أسم له   مشلغ  املحدودة 

  15 اإلجتم عي  د2هم وعنوا9 مقره  

ش 2ع سشو اق مة الشوب مكتب 2قم6 

الط بق 4  - 14000 القنيطرة املغرب  

للنش ط  الت م  اللتوقف  نتيجة 

التج 2ي .

و عي9:

السيد)ة) فؤاد   الش غ و عنوانه)ا) 

10 ش 2ع غ ندو9 تيكسيي  ا2جونت ي 

)ة)  فرنس  كمصفي  ب 2يس    95100

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 05 دجنبر 2022 وفي 15  ش 2ع 

2قم6  مكتب  الشوب  اق مة  سشو 

الط بق 4  - 14000 القنيطرة املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة  بت 2يخ 25 ين ير 

2223 تحت 2قم 341.

571I

COMPTAELISSAOUI

LUKUS CONSTRUCCION

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI

طريق العرائش عم 2ة أجعو9 2قم 

7 الط بق الث ني القصر الكشير ، 

92150، القصر الكشير املغرب

 LUKUS CONSTRUCCION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

الدي ب جم عة و قي دة  زوادة 

القصر الكشير  92150 القصر الكشير  

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

1573

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2213 يوليوز 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

LUKUS CONSTRUCCION

- غرض الشركة بإيج ز: تصنيع و 

تج 2ة البريك

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الدي ب جم عة و قي دة  زوادة القصر 

الكشير  92150 القصر الكشير  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد ي سي9 الجدع  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الدي ب جم عة زوادة قي دة السالمة 

القصر الكشير  92150 القصر الكشير 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد ي سي9 الجدع 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2014 يونيو   05 بت 2يخ 

.1573

572I

aice compta

M.H MAROC
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc

M.H MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لوفر 2قم 653 الط بق 

الرابع الشقة 2قم 11 20040 

الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574763

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 M.H تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

MAROC

توزيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

جميع املواد الفالحية 

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

كلميمة إق مة لوفر 2قم 653 الط بق 

 20040  11 2قم  الشقة  الرابع 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

مش 2ك  ابصري  السيد)ة)   -

 23 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

عملية ك ليفو2ني  الشطر 01 الط بق 

السفلي عم 2ة 11 عي9 الشق الشيض ء 

22153 الدا2الشيض ء املغرب

حسن  بلمجيد  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشيض ء  ال2ميط ج  بير�ضي  ممر   29

20250 الدا2الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ابصري مش 2ك 

- السيد)ة) بلمجيد حسن 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574763

573I

A2CONSEILS

DSQ UA RED VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

A2CONSEILS
 Rue Al Farabi, Résidence Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،
92222، TANGER MAROC
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DSQ UA RED VIP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة سن ء 
اق مة بالج 2قم 10 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.88949

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   09 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ    DSQ UA RED VIP املحدودة 
وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  
اق مة  سن ء  زنقة  اإلجتم عي  مقره  
بالج 2قم 10 - 90000 طنجة املغرب 
: عدم القد2ة على مواصلة  نتيجة ل 

النش ط التج 2ي.
و حدد مقر التصفية ب زنقة سن ء 
طنجة   90000  -  10 اق مة بالج 2قم 

املغرب. 
و عي9:

و  اعشيدة  اسم عيل   السيد)ة) 
زنقة  حومة الدا2 الشيض ء  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000  16 2قم   55

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
: زنقة سن ء اق مة بالج 2قم 10 طنجة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 262282.
574I

TANGER MIS A JOUR

TANGER MIS A JOUR
تأسيس شركة

TANGER MIS A JOUR
ش 2ع عمر ابن عص الط بق 3 2قم 
 TANGER ،90000 ، 26 طنجة

MAROC
TANGER MIS A JOUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 29 ش 2ع 

عمر ابن عص الط بق الث لث 2قم 

26 طنجة 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

132711

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 12 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TANGER MIS A JOUR

- غرض الشركة بإيج ز: االشه 2 و 

الطش عة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 29 ش 2ع 

عمر ابن عص الط بق الث لث 2قم 26 

طنجة 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

شغ يش  محمد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

عم 2ة   3 ج   2 مسن نة الشيت العتيق 

طنجة   90000 طنجة   50 2قم   18

املغرب

الوعيدي  نبيلة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: مركب 

هوا2ة   3 عم 2ة   36 سبيل مجموعة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد شغ يش 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 دجنبر   01 بت 2يخ 

.132711

575I

مكتب الزي ني عشد الحق و شرك ؤه

االمن الخاص للبضائع و 
االشخاص

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مكتب الزي ني عشد الحق و شرك ؤه

126 ش 2ع محمد الخ مس عم 2ة 

سقيف  الط بق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 24000، الجديدة املغرب

االمن الخ ص للشض ئع و االشخ ص  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 

2قم01 عم 2ة 2 اق مة نجمة 

الجنوب 2  - 24000 الجديدة  

املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.6645

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 نونبر   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

لرحيم   عشدا  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتم عية   10.000 سقوطي  

لف ئدة   حصة   10.000 أصل  من 

 10 بت 2يخ  2ضوا9 فكه 2  )ة)  السيد 

نونبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 27 بت 2يخ  ب لجديدة   االبتدائية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 29561.

576I

EXPERT FIDUCIAIRE

ID BTP BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1322 HAY HASSANI ، 22222،
CASABLANCA MAROC

ID BTP BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

فلسطي9 تجزئة الخص ص 2قم1 - - 
املحمدية املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.24829

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 27 نونبر 2022 تقر2 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ID BTP الوحيد  الشريك  ذات 

BUSINESS  مشلغ 2أسم له  100.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

2قم1  الخص ص  تجزئة  فلسطي9 

: عدم  املحمدية املغرب نتيجة ل   -  -

تلشية غرض الشركة.

ش 2ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  - فلسطي9 تجزئة الخص ص 2قم1 

املحمدية املغرب. 

و عي9:

و  اد2ي�ضي  زكرية   السيد)ة) 

حج ج  سيدي  الحرت  د2  عنوانه)ا) 

واد حس 2 15200 طيط مليل املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت 2يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 397.

577I
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EXPERT FIDUCIAIRE

 SOCIETE MAROCAINE DE
GERANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1322 HAY HASSANI ، 22222،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

GERANCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

كو2نيش 2قم1 عم 2ة 2 بو2كو9 - 

23522 الدا2 الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.411933

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 فبراير   16 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 SOCIETE MAROCAINE DE

GERANCE  مشلغ 2أسم له  100.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

 - بو2كو9   2 عم 2ة  2قم1  كو2نيش 

الدا2 الشيض ء املغرب نتيجة   23522

ل : عدم تلشية غرض الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بو2كو9   2 عم 2ة  2قم1  كو2نيش 

املغرب 23522 الدا2 الشيض ء املغرب. 

و عي9:

و  خ لد  مسكولة   السيد)ة) 

2قم  فلزوفي  زنقة   23 عنوانه)ا) 

املغرب  الشيض ء  الدا2   20250  5

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860784.

578I

 SOCIETE AFRICAINE POUR L’INDUSTRIE

AUTOMOBILE-SAIDA STAR AUTO

 SOCIETE AFRICAINE

 POUR L’INDUSTRIE

 AUTOMOBILE-SAIDA STAR

AUTO

شركة املس همة

حل شركة

Saida Star Auto

كلم 13, الطريق السي 2 الرب ط ، ، 

الدا2 الشيض ء، املغرب

 SOCIETE AFRICAINE POUR

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE-

SAIDA STAR AUTO شركة 

املس همة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي كلم 13, 

الطريق السي 2 الرب ط - -  الدا2 

الشيض ء   الدا2 الشيض ء .

حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.25095

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2021 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 31 دجنبر 

 SOCIETE تقر2 حل شركة املس همة

 AFRICAINE POUR L’INDUSTRIE

 AUTOMOBILE-SAIDA STAR

AUTO  مشلغ 2أسم له  200.000.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي كلم 

-  الدا2   - 13, الطريق السي 2 الرب ط 

  : نتيجة ل  الدا2 الشيض ء   الشيض ء   

الح لة امل لية للشركة.

كلم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

-  الدا2   - 13, الطريق السي 2 الرب ط 

الشيض ء املغرب. 

و عي9:
و  الش مي  2ضوا9    السيد)ة) 
1, 2قم  عنوانه)ا) حي   أ2سال9  زنقة 

املغرب  الدا2 الشيض ء     20600   79

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860465.

579I

TCMA TRAVAUX

TCMA TRAVAUX
إعال9 متعدد القرا2ات

TCMA TRAVAUX
21 س حة ابو بكر الصديق شقة 2قم 

8 اكدال ، ، الرب ط .
TCMA TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: 21 س حة 
ابو بكر الصديق شقة 2قم 8 اكدال 

- - الرب ط املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.158175

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
1 2فع 2أ2 م ل الشركة  قرا2 2قم 

قر2 الجمع  الذي ينص على م يلي:   :

م ل  2أ2  زي دة  االستثن ئي  الع م 

د2هم   100.000.00 من  الشركة 

بمشلغ  د2هم   500.000.00 إلى 

هذه  تتم  د2هم.   400.000.00

الزي دة عن طريق إصدا2 أ2بعة آالف 

م ئة  بقيمة  جديد  سهم   (4000(

موزعة  لكل سهم،  د2هم   (100.00(

على الشرك ء على النحو الت لي: السيد 

الركيك محسن: 2000 سهم والسيد 

الط هري ع دل: 2000 سهم.

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6 مس هم ت: الذي ينص 

 : السيد الركيك محسن  على م يلي: 

الط هري  والسيد  د2هم.   250000

ع دل : 250000 د2هم 

الذي ينص  2أ2 م ل:   7 بند 2قم 

 : السيد الركيك محسن  على م يلي: 

2500 حصة. والسيد الط هري ع دل 

: 2500 حصة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 193853.

580I

EURODEFI MANAGEWELL

le 129
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 22222، CASABLANCA

MAROC

le 129 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 119,ش 2ع 

عشد املومن ط بق الث ني 2قم 15 - - 

الدا2الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.497273

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   31 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 le الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 122.222,22 2أسم له   مشلغ    129

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 

الث ني  املومن ط بق  119,ش 2ع عشد 

املغرب  الدا2الشيض ء   -  -  15 2قم 

نتيجة ل : فقدا9 الزبن ء املهمي9.
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و حدد مقر التصفية ب 119,ش 2ع 
 -  15 2قم  الث ني  ط بق  املومن  عشد 

22362 الدا2الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  جيالل  ايت  أمي9   السيد)ة) 
الجديدة  األندلس  تجمع  عنوانه)ا) 
24000 الجديدة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860896.
581I

EURODEFI MANAGEWELL

KURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 22222، CASABLANCA
MAROC

KURO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
سومية إق مة شهرزاد 3 الط بق 

الخ مس 2قم 22 النخيل 
الدا2الشيض ء - - الدا2الشيض ء 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.377257

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
09 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
2أسم له   مشلغ    KURO املحدودة 
مقره   وعنوا9  د2هم   12.222,22
إق مة  سومية  ش 2ع  اإلجتم عي 
 22 الط بق الخ مس 2قم   3 شهرزاد 
النخيل الدا2الشيض ء - - الدا2الشيض ء 
الزبن ء  فقدا9   : ل  نتيجة  املغرب 

املهمي9.
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 شهرزاد  إق مة  سومية  ش 2ع 
النخيل   22 2قم  الخ مس  الط بق 
20250 الدا2الشيض ء  الدا2الشيض ء - 

املغرب. 
و عي9:

غروسيل   جيروم  السيد)ة)  
أ2نولد و عنوانه)ا) 78 ش 2ع دو كالي 
77400 طو2يني سو2 م 92    77400

فرنس  كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860905.
582I

AL ASSASSE AFFAIRES

A.H.Z PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العم 2ة 15 الط بق الث ني 
زنقة سشو املدينة الجديدة مكن 2 ، 

MEKNES MAROC ،775
A.H.Z PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة اسفي 
حي النصر العم 2ة 2قم 20 الط بق 
الث ني ويسال9  - 50080 مكن 2 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.57091

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   08 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة) محمد  العزوزي 
500 حصة اجتم عية من أصل 500 

محمد  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

امل موني بت 2يخ 08 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 972.

583I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AIT HADI FRERES SARL
AU

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 2قم 07 السم 2ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE AIT HADI FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
الحسن الث ني 2قم 247 الط بق 
االول 2قم 04 السم 2ة 72000 

السم 2ة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2897

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AIT HADI FRERES SARL AU

- غرض الشركة بإيج ز: االشغ ل 

الع مة  و مس ح ت الخضراء

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الحسن الث ني 2قم 247 الط بق االول 

2قم 04 السم 2ة 72000 السم 2ة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

وه دي   يونس  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

 2 امل   425 شقة   2 ب  االنشع ث 

بنسرك و اك دير 80000 اك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يونس وه دي  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.2897

584I

FUDICAIRE ISMAILI

sté fathi.Sahara Sarl.Au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 2قم 07 السم 2ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
sté fathi.Sahara Sarl.Au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي السالم 2 
بلوك ه 2قم 12 السم 2ة - 72000 

السم 2ة املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.2779

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   21 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   3.422.222«

 3.522.222« إلى  د2هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم 2ة  بت 2يخ 06 م 22 

2223 تحت 2قم 39.

585I

GENERAL DE COMPTABILITE

 SOCIETE

 D›AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES

 VERTS EDDAHBY  ET

-CONSORT-SATEV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

GENERAL DE COMPTABILITE

ش 2ع محمد اديو2ي مك تب زالغ 

الط بق الت ني الرقم 5 ف 2 ، 

32222، ف 2 املغرب

 SOCIETE D›AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES VERTS

EDDAHBY  ET CONSORT-

SATEV-  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 79 مكر2 

الحي الصن عي بنسودة - 32222 

ف 2 املغرب.

وف ة شريك

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.21687

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 06 م 22 2223 تم اإلعالم 

بوف ة الشريك  محمد الدهبي و توزيع 

لرسم   
ً
تشع  الو2ثة  على  حصصه 

 2223 م 22   01 في  املؤ2خ  اإل2اثة 

ب لشكل األتي :

  ، النو2   عشد  الدهبي  السيد)ة) 

2.917 حصة .

 5.834  ، الدهبي كنزة   السيد)ة) 

حصة .

  ، خديجة   الحمومي   السيد)ة) 

1.249 حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1475.

586I

مكتب مح سشة الفجر

atwani musique

شركة التض من

حل شركة

مكتب مح سشة الفجر

 bd med V rue 2 immeuble 21

 3eme etage bd med V rue 2

 immeuble 21 3eme etage،

26222، Settat maroc

atwani musique شركة 

التض من)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي سيدي 

عشد الكريم ش 2ع أغم ت الرقم 147 

سط ت - - سط ت املغرب .

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.4363

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

09 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

 atwani التض من  شركة  حل  تقر2 

 100.000 مشلغ 2أسم له     musique

اإلجتم عي حي  د2هم وعنوا9 مقره  

أغم ت  ش 2ع  الكريم  عشد  سيدي 

الرقم 147 سط ت - - سط ت املغرب  

نتيجة ل : توقف النه ئي للنش ط.

و حدد مقر التصفية ب حي سيدي 

عشد الكريم ش 2ع أغم ت الرقم 147 

سط ت - 26000 سط ت املغرب. 

و عي9:

العطواني و  بوشعيب   السيد)ة) 

سط ت   26000 سط ت  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
01 م 22  االبتدائية بسط ت  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 87/23.
587I

CABINET FICOR

MERIAM VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوا9 إق مة الن 2 

بوسجو2 ، 20200، الدا2 الشيض ء 
املغرب

MERIAM VISION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 ش 2ع 
ابن سين  محل 1 اكدال - 10100 

الرب ط املغرب.
حل شركة

2قم السجل التج 2ي 5289.
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2022 م 22   28 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ 2أسم له     MERIAM VISION
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
ش 2ع ابن سين  محل   13 اإلجتم عي 
املغرب  الرب ط   10100  - اكدال   1

نتيجة ل : * قلة املوا2د امل لية 
يعرفه   التي  املن فسة  شدة   *

القط ع.
2ي ض   1 و حدد مقر التصفية ب 
األندلس اق مة الشبيكية عي9 الشق 

- 20200 الدا2 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  املظف 2  مريم   السيد)ة) 
اق مة  األندلس  2ي ض   1 عنوانه)ا) 
الدا2   20200 الشبيكية عي9 الشق 
الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 125552.

588I

GLOFID

BLANC CAR EQUIPEMENT

تأسيس شركة

GLOFID

ع ئشة  بن  السفير  ش 2ع   196

 ،22322  ،  4 الرقم  الث ني  الط بق 

الدا2 الشيض ء املغرب

 BLANC CAR EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 32 اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 

ش 2ع 2ح ل املسكني الط بق 2 الشقة 

5 - الدا2الشيض ء -

ذات  شركة  تأسيس  عن  إعال9 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575441

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BLANC CAR EQUIPEMENT

- غرض الشركة بإيج ز: -ت جر

-ت جر أو وسيط استيراد وتصدير

- عنوا9 املقر االجتم عي: 32 ش 2ع 

 -  5 الشقة   2 2ح ل املسكني الط بق 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
مهدي فجري  محمد  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
اد2ا2 إق مة البركة عم 2ة 42 شقة 05 

تيكيوين 80000  أك دير املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد مهدي فجري 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.575441
589I

AZ GESTION

SAHLI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION
ش 2ع ولد سيدي ب ب  اق مة املجد 

 tetouan، 93222، tatouan 12قم
املغرب

SAHLI FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي جم عة 
املالليي9 ظهر الطريس تطوا9 - 

93222 تطوا9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

32335
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
تم إعداد الق نو9   2022 أكتوبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 SAHLI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.FOOD

تج 2ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والفواكه  الب9,الش ي,التوابل 

املجففة.

جم عة   : االجتم عي  املقر  عنوا9 

 - تطوا9  الطريس  ظهر  املالليي9 

93222 تطوا9 املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   2أسم ل  مشلغ 

122.222,22 د2هم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م السهلي :  500 حصة 

بقيمة 52.222,22 د2هم للحصة .

السيد جواد السهلي :  500 حصة 

بقيمة 52.222,22 د2هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  السهلي  هش م  السيد 

دوا2 املالليي9 جم عة و قي دة املالليي9 

تطوا9 93222 تطوا9 املغرب.

عنوانه)ا)  السهلي  جواد  السيد 

تطوا9  ازال  جم عة  املع صم  دوا2 

93222 تطوا9 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السهلي  هش م  السيد 

دوا2 املالليي9 جم عة و قي دة املالليي9 

تطوا9 93222 تطوا9 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوا9  بت 2يخ 20 أكتوبر 

2022 تحت 2قم 2134.

590I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

ALAE SRITA
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23222،

BENI MELLAL MAROC
ALAE SRITA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 
األول تجزئة 2م نة 2قم 8 بني مالل 

23222 بني مالل -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13791

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ALAE بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

SRITA

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

األجهزة املنزلية

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

بني مالل   8 2قم  2م نة  تجزئة  األول 

23222 بني مالل -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سعيد ف طمةالزهراء  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
بني  بني مالل 23222   8 2قم   2 2م نة 

مالل املغرب

-بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سعيد ف طمةالزهراء

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.13791
591I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

Z.GP TRAVAUX
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23222،

BENI MELLAL MAROC
Z.GP TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
الشطبي 3 2قم 06 الشقة 07 

الط بق السفلي بني مالل 23222 بني 
مالل -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13763
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 Z.GP بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

TRAVAUX
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي
تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الشطبي 3 2قم 06 الشقة 07 الط بق 

السفلي بني مالل 23222 بني مالل -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
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الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ص لح  الزعيم  السيد)ة)   -

زنقة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

بني   27 الرقم   02 الزنقة  الداخلة 

مالل 23222 بني مالل املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الزعيم ص لح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.13763

592I

FRERES DARHBAR SARL AU

FRERES DARHBAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FRERES DARHBAR SARL AU

844, الط بق 3 ش 2ع فلسطي9 

الحرية 2 الع لي  , املحمدية ، 

28810، املحمدية املغرب

FRERES DARHBAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 844, 

الط بق 3 ش 2ع فلسطي9 الحرية 

2 الع لي  , املحمدية - 288810 

املحمدية املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.18837
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 31 دجنبر 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
FRERES DARHBAR   مشلغ 2أسم له  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
ش 2ع   3 الط بق   ,844 اإلجتم عي 
فلسطي9 الحرية 2 الع لي  , املحمدية 
نتيجة  املغرب  املحمدية   288810  -
لترا�ضي الشرك ء على الفسخ املسشق.

 ,844 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 2 الحرية  ش 2ع فلسطي9   3 الط بق 
الع لي  , املحمدية - 28810 املحمدية 

املغرب. 
و عي9:

و  دغبر  حسن ء   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 463, حي الحرية املحمدية 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28810

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: ال حدود مفروضة لهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية  بت 2يخ 31 ين ير 

2223 تحت 2قم 213.
593I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

CRYSTAL CLEAR CLEANING
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
ش 2ع الحسن الث ني 2قم 81 حي 
 avenue سيط  سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23552، سوق السبت املغرب
 CRYSTAL CLEAR CLEANING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

االندلس الزنقة 02 بلوك 02 الرقم 
17 مكر2 سوق السبت 23552 

سوق السبت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

463

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

نونبر 2022 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

CRYSTAL CLEAR CLEANING

-اشغ ل  غرض الشركة بإيج ز:   -

مختلفة

-ز2ع  و صي نة الحدائق و الشوا2ع

-النظ فة

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الرقم   02 بلوك   02 االندلس الزنقة 

17 مكر2 سوق السبت 23552 سوق 

السبت -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

از2وال   املصطفى  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

االندلس بلوك 2 زنقة 2 سوق السبت 

23552 سوق السبت املغرب

الزين  الرحم 9  عشد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ازكي د2ب الخض 2 2قم 1422 مراكش 

40160 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) املصطفى از2وال 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.463

594I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE EBLIKGI WEI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LABRASS MULTISERVICES SARL

2قم 21 ش 2ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو9 املغرب

STE EBLIKGI WEI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 2قم 235 
حي االمل العيو9 - 70000 العيو9 

املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.29735

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل  08 م 22 2223  املؤ2خ في 

ذات  شركة    STE EBLIKGI WEI

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مشلغ 2أسم له  100.000.000 

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 

 70000  - العيو9  االمل  حي   235

العيو9 املغرب نتيجة لتمت تصفية 

عدم  بسبب  نه ئي  بشكل  الشركة 

قي م الشركة بأي نش ط.

و عي9:

و  اد2ي�ضي  2ب ب    السيد)ة) 
عنوانه)ا) 2قم 235 حي االمل العيو9 

)ة)  العيو9 املغرب كمصفي   70000

للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 08 م 22 2223 وفي 2قم 235 

حي االمل - 70000 العيو9 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
08 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4274.
595I

FISCALEX MAROC

OREBAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC
OREBAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة نجد 

1 حي دجلة 2قم 49 سيدي يحيى 
وجدة - - وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم السجل التج 2ي 58461.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 09 يونيو 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 49 2قم  دجلة  حي   1 نجد  »تجزئة 
سيدي يحيى وجدة - - وجدة املغرب« 
إلى »38 متجر 2قم 2 تجزئة ك ميلي  1 

حي اكو2اي - مكن 2  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   02 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 999.
596I

FICOMPTA

ABOUAB MARRAKCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 32222، FES MAROC

ABOUAB MARRAKCHI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 7 

  16R 9الط بق الث ني 2ي ض الي سمي
طريق عي9 الشقف ف 2 - 32222 

ف 2 املغرب.
حل شركة

2قم السجل التج 2ي 72293.
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 م 22   06 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مشلغ    ABOUAB MARRAKCHI
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي 2قم 7 الط بق الث ني 
عي9  طريق    16R الي سمي9  2ي ض 
الشقف ف 2 - 32222 ف 2 املغرب 

نتيجة ل : قرا2 الشريك الوحيد.
 7 2قم  التصفية ب  مقر  و حدد 
  16R الط بق الث ني 2ي ض الي سمي9 
 32222  - طريق عي9 الشقف ف 2 

ف 2 املغرب. 
و عي9:

مراك�ضي  الطيب    السيد)ة) 
 7 14زنقة  2قم  و عنوانه)ا)  بنجعفر 
الشقف  عي9  طريق  الراشدية  حي 
ف 2 املغرب كمصفي   32222 ف 2 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6597.

597I

األست ذة يسرا بلفضيل موثقة

OKRICH BATI SARL AU
تأسيس شركة

األست ذة يسرا بلفضيل موثقة

ش 2ع الجيش امللكي إق مة برج دبي 

1 الط بق االول 2قم 3 ، 93222، 

تطوا9 املغرب

OKRICH BATI SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعنوا9 مقره  اإلجتم عي

 TOUABEL SOUFLA RUE

DIMACHQ N° 24 93242 تطوا9

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

32821

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2021 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 OKRICH BATI SARL AU

أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وك لة   ، مختلفة  أشغ ل  و  الشن ء 

عق 2ية ، عملي ت األمن الخ ص

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 HAY TOUABEL SOUFLA RUE

DIMACHQ N° 24 93242 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عكريش  منير  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  

الق هرة اق مة سليم 5 ط 6 شقة 27  

93222 تطوا9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) منير عكريش 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 ين ير   17 بت 2يخ 

.32821

598I

DILIGOR

CENTRE BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DILIGOR

 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue

 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 22122، الدا2الشيض ء 

املغرب

CENTRE BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بسمة 2 

الشطر 6 العم 2ة 25 الط بق السفلي 

الشقة 1 عي9 السشع - - الدا2 

الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.383947

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

14 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ    CENTRE BAT املحدودة 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

 6 الشطر   2 مقره  اإلجتم عي بسمة 

العم 2ة 25 الط بق السفلي الشقة 1 

- الدا2 الشيض ء املغرب   - عي9 السشع 

نتيجة ل : تصفية ودية.

 2 و حدد مقر التصفية ب بسمة 

الشطر 6 العم 2ة 25 الط بق السفلي 

الشقة 1 عي9 السشع - - الدا2 الشيض ء 

املغرب. 
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و عي9:
و  الز2ا2ي  أحمد   السيد)ة) 
إسم عيل  موالي  تجزئة  عنوانه)ا) 
زنقة 4 2قم 37 سيدي مومن 20402 
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861754.
599I

امغ 2 عشد الغ فو2

M.A.V NEGOGE
تأسيس شركة

امغ 2 عشد الغ فو2
ش 2ع الجيش امللكي اق مة النو2 2قم 
1 الط بق االول تطوا9 ، 93222، 

تطوا9 املغرب
M.A.V NEGOGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 18 

ش 2ع الو2دة الط بق اال2�ضي مرتيل  
93152 مرتيل  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
33265

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 M.A.V : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

NEGOGE
استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -
و  الغذائية  املواد  جميغ  وتوزيع 

االلكترونية ...
 18 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 
ش 2ع الو2دة الط بق اال2�ضي مرتيل  

93152 مرتيل  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

امغ 2   السالم  عشد  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 93152 احريق زنقة الو2دة مرتيل  

مرتيل  املغرب 
الغلبزو2ي   محمد  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
  23 زنقة  صنه جة  ش 2ع  الديزة 

93152 مرتيل املغرب 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عشد السالم امغ 2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.33265
600I

IBRA MANAGEMENT

STE BAIKO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 25  - LAAYOUNE - BP

2367، 72222، laayoune maroc
STE BAIKO CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي االدا2ي 
زنقة 09 2قم 20 - - العيو9 املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.42249

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 01 م 22 2223 تم  تحويل  

للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 20 2قم   09 زنقة  االدا2ي  »حي  من 

»حي القد2  إلى  العيو9 املغرب«   -  -

تجزئة الراحة 2بيب بالو 2قم 655  - - 

العيو9  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4291.

601I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BERRY AL BURAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N24 ، 14222،

KENITRA Maroc

BERRY AL BURAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

داللحة مركز سوق اال2بع ء الغرب - 

14000 القنيطرة املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 23 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) العنقود محمد 

»شركة   BERRY AL BURAK و- 

والك ئن  ذات املسؤولية املحدودة«  

داللحة  دوا2  ب:  اإلجتم عي  مقره  

مركز سوق اال2بع ء الغرب

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 27741

 BERRY لشركة  جدد  كمسيرين 

.AL BURAK

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب  اال2بع ء  بسوق  االبتدائية 

بت 2يخ 09 م 22 2223 تحت 2قم 34.

602I

 CENTRE DES AFFAIRES BENABDELLAH SARL

AU

  STE EL JOUD EXTRACTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE DES AFFAIRES

BENABDELLAH SARL AU

  APPT 2 IMM179 LOT ESSAADA

 MENARA MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH املغرب

  STE EL JOUD EXTRACTION

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي سيتي ب لم 

ج 2 4 زنقة 7 2قم 924 سيدي بنو2 

سيدي بنو2 24352  سيدي بنو2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

3411

في  مؤ2خ  موثق  عقد  بمقت�ضى  

تم إعداد الق نو9   2022 أكتوبر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.JOUD EXTRACTION  SARL AU
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املح جر   : بإيج ز  غرض الشركة 
)املشغل) ب آلالت امليك نيكية.

عنوا9 املقر االجتم عي : سيتي ب لم 
924 سيدي بنو2  7 2قم  4 زنقة  ج 2 
بنو2  سيدي    24352 بنو2  سيدي 

املغرب.
أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:  

د2هم، مقسم ك لت لي:
مني 2ي  الحليم  عشد  السيد 
د2هم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
السيد عشد الحليم مني 2ي : 1000 

بقيمة 100 د2هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مني 2ي  الحليم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) سيدي بنو2 24352 سيدي 

بنو2 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
مني 2ي  الحليم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) سيدي بنو2 24352 سيدي 

بنو2 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت 2يخ  بنو2   بسيدي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت 2قم 198.
623I

ORIEN.COMPTA

TRIFASID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 ش 2ع محمد الخ مس حي 

الحسني برك 9 ، 62322، برك 9 
املغرب

TRIFASID شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 23 
الط بق الث ني عم 2ة مضرا9 ش 2ع 
محمد الخ مس - 62322 برك 9 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

8811

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

الق نو9  إعداد  تم   2022 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRIFASID

محطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخدم ت

اإلق مة السي حية قصيرة املدى

التج 2ة.

: شقة 23  عنوا9 املقر االجتم عي 

ش 2ع  مضرا9  عم 2ة  الث ني  الط بق 

برك 9   62322  - الخ مس  محمد 

املغرب.

أجله   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:  

د2هم، مقسم ك لت لي:

 1.000   : محمد  الروخو  السيد 

حصة بقيمة 100 د2هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا)  محمد  الروخو  السيد 

برك 9 62322 برك 9 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بنته  السيد 

برك 9 62322 برك 9 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2022 تحت 2قم 622.

604I

 CENTRE DES AFFAIRES BENABDELLAH SARL

AU

 EXCELLENT AUTO
 PARTS STORE SARL (EX

)UNLIMITED CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE DES AFFAIRES

BENABDELLAH SARL AU

  APPT 2 IMM179 LOT ESSAADA

 MENARA MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH املغرب

 EXCELLENT AUTO PARTS

 STORE SARL (EX UNLIMITED

CONSULTING) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

السفلي 49 بلوك ف ش 2ع الحوزة 

حي املسيرة خريشكة خريشكة 25000 

خريشكة املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.6067

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2022 نونبر   23 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 EXCELLENT AUTO املحدودة 

 PARTS STORE SARL (EX

  (UNLIMITED CONSULTING

د2هم   100.000 2أسم له   مشلغ 

الط بق  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 

الحوزة  بلوك ف ش 2ع   49 السفلي 

 25000 حي املسيرة خريشكة خريشكة 

التوقف   : نتيجة ل  املغرب  خريشكة 

عن مزاولة النش ط.

و حدد مقر التصفية ب الط بق 

الحوزة  بلوك ف ش 2ع   49 السفلي 

 25000 حي املسيرة خريشكة خريشكة 

خريشكة املغرب. 

و عي9:

عتقي و  الدين   صالح  السيد)ة) 
بلوك   49 الط بق السفلي  عنوانه)ا) 
ف ش 2ع الحوزة حي املسيرة خريشكة 
25000 خريشكة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: التوقف عن مزاولة النش ط
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة  بت 2يخ 14 دجنبر 

2022 تحت 2قم 1004.
605I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

DELTA FITNESS CLUB

عقد تسيير حر ألصل تج 2ي )األشخ ص 

املعنويو9)

عقد تسيير حر ألصل تج 2ي
 DELTA FITNESS CLUB

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ قي 
 DELTA 28 يوليوز 2022 أعطى
FITNESS CLUB SARL املسجل 

ب لسجل التج 2ي 15585 ب ملحكمة 
التج 2ية بطنجة حق التسيير الحر 

لألصل التج 2ي الك ئن ب 12,  ش 2ع 
مو�ضى ابن نصير  - 90000 طنجة  

املغرب لف ئدة السيد يوسف 
م جدي  ملدة 3 سنة تبتدئ من 15 
غشت 2022 و تنتهي في 14 غشت 
2025 مق بل مشلغ شهري قيمته 

25.000 د2هم.
606I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

LAKIWEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 32222، FES

MAROC
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LAKIWEB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
 FES FES وعنوا9 مقره  اإلجتم عي

FES 32222 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.68527

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2022 فبراير   01 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
LAKIWEB  مشلغ 2أسم له  100.000 
 FES د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 
 : املغرب نتيجة ل   FES 32222 FES

عدم وجود فرص العمل..
و حدد مقر التصفية ب دوا2 والد 
حسو9 عي9 الشقف موالي يعقوب 

ف 2  - 32222 ف 2 املغرب. 
و عي9:

و  البزا2ي  محمد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) ف 2 32222 ف 2 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 816.
607I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

BEL CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 32222، FES

MAROC
BEL CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي الجديد 

 FES 32222 - 2 1143 زواغة ف

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.72457

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

01 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

املحدودة BEL CASH  مشلغ 2أسم له  

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

زواغة   1143 اإلجتم عي حي الجديد 

ف FES 32222 - 2 املغرب نتيجة ل : 

مدخول الشركة ضعيف.

 FES ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املغرب 32222 ف 2 املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) خ لد  بلغيتي و عنوانه)ا) 

ف 2 املغرب كمصفي   3222 املغرب 

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 810.

608I

مكتب الد2اس ت الق نونية والجش ئية

BTG TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الد2اس ت الق نونية 

والجش ئية

63، ش 2ع الكو2نيش العم 2ة ب 

الط بق 5 ، 20000، الدا2 الشيض ء 

املغرب

BTG TRADE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  26 محج 

مر2 السلط 9 الشقة 3 الط بق 

األول 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

568465

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة   2022 نونبر   29

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 BTG تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 TRADE

- غرض الشركة بإيج ز: االستيراد 

و التصدير

- عنوا9 املقر االجتم عي:  26 محج 

الط بق   3 الشقة  السلط 9  مر2 

األول 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة): 99

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الفلو�ضي  عم د  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  شريك  بصفته)ا) 

الروي ني  ابو املح سن  زنقة   ،32 ب: 

الشيض ء  الدا2   20000  23 الط بق 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

الفلو�ضي  عم د  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  مسير  بصفته)ا) 

الروي ني  ابو املح سن  زنقة   ،32 ب: 

الشيض ء  الدا2   20000  23 الط بق 

املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   18 بت 2يخ 

.568465

609I

Aïd comptable

STE JOUDAR PLANT
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 122

Taza، 35222، Taza Maroc

STE JOUDAR PLANT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 194 مج 4 

حي الرش د ت زة 35222 ت زة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

6877

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 18 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 JOUDAR PLANT

اشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الز2اعة - اشغ ل املختلفة - استكم ل 

مش 2يع املي ه

- عنوا9 املقر االجتم عي: 194 مج 

4 حي الرش د ت زة 35222 ت زة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
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 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -.

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

جودا2  سعيد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

الجياللية عم 2ة 16 شقة 8 حي موالي 

يوسف ت زة 35222 ت زة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سعيد جودا2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   07 بت 2يخ 

.6877

610I

AL ASSASSE AFFAIRES

SAMA.MEK SARL
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العم 2ة 15 الط بق الث ني 

زنقة سشو املدينة الجديدة مكن 2 ، 

MEKNES MAROC ،775

SAMA.MEK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 

158 الط بق اال2�ضي 2ي ض العمرا9 

شطر 3 مكن 2 50000 مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

56525

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SAMA.MEK SARL

املت جرة  غرض الشركة بإيج ز:   -

نج 2ة   ، ب لتقسيط  االملنيوم  في 

االملنيوم

- عنوا9 املقر االجتم عي: محل 2قم 

الط بق اال2�ضي 2ي ض العمرا9   158

شطر 3 مكن 2 50000 مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سعيد  بنيس  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

النخيل شقة 12 سيدي ابراهيم م.ج  

50000 مكن 2 املغرب

تيليلي  محمد  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

16 تجزئة املرني�ضي طريق عي9 السمن 

ف 2 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بنيس سعيد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 يونيو   20 بت 2يخ 

.56525

611I

FIGENOUV

SOCLIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

FIGENOUV
ش 2ع النصر عم 2ة 16 شقة 3 ديو2 

السالم ، 50050، مكن 2 املغرب
SOCLIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 2اء/ 
نو2 شقة 11 الط بق 6 زنقة غ نة - 

50000 مكن 2 املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.57233

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 16 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 6 الط بق   11 شقة  نو2  2اء/   13«
زنقة غ نة - 50000 مكن 2 املغرب« 
 -  8 املنصو2   9 2قم   1 »عم 2ة ج  إلى 

50050 مكن 2  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   06 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 762.
612I

موثق

 GROUPE SCOLAIRE LA
JOCONDE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
موثق

120 ش 2ع موالي اد2يس االول 
اف مة دا2 موالي اد2يس الط بق 

الث ني 2قم 6 الدا2الشيض ء ، 20500، 
الدا2الشيض ء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LA
JOCONDE PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الدا2 

الشيض ء ليس سفة تجزئة الصف ء 
14 االلفة الحي الحسني  - 26100  

الدا2 الشيض ء  املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 23 نونبر 2022 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة)  الغ زي نعيمة 

 GROUPE SCOLAIRE LA و-   
ذات  »شركة   JOCONDE PRIVE
والك ئن  املحدودة«   املسؤولية 
الشيض ء  الدا2  اإلجتم عي ب:  مقره  
االلفة   14 ليس سفة تجزئة الصف ء 

الحي الحسني
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء:  272963
 GROUPE كمسيرين جدد لشركة
. SCOLAIRE LA JOCONDE PRIVE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 02 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861110.
613I

conseils sarl

RAPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

conseils sarl
ش 2ع لشن 9 اق مة ي منة 1 مكتب 
2قم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
RAPA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اد2يس 
1 زنقة ابي السرو2 الشكري 2 قم1 
الصندوق البريد 792 الط بق 
السفلي - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.22673
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 نونبر   18 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
2أسم له   مشلغ    RAPA املحدودة 
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اإلجتم عي اد2يس 1 زنقة ابي السرو2 
 792 الصندوق البريد  الشكري 2 قم1 
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طنجة   90000  - السفلي  الط بق 

املغرب نتيجة ل : املن فسة.

و حدد مقر التصفية ب اد2يسية 

قم1   2 الشكري  السرو2  ابي  زنقة   1

الصندوق البريد 792 الط بق السفلي 

- 90000 طنجة املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) 2احو   محمد و عنوانه)ا) 

اد2يسية 1 زنقة ابي السرو2 الشكري 2 

قم1   90000 طنجة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

السيد)ة) املكي  امحمد و عنوانه)ا) 

ش 2ع ابري  فيال 2قم 3 90000 طنجة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

دجنبر   07 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 262345.

614I

SOUHAL CONSULTING

STE MARS FORME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 42222،

MARRAKECH MAROC

STE MARS FORME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : قشو 

ب لط بق تحت ا2�ضي قسمة مفرزة 

1-1 أ 2بيع 01 سيدي يوسف بن علي  

- 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.122633

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2022 تقر2 حل  27 دجنبر  املؤ2خ في 
ذات  شركة   STE MARS FORME
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222,22 الوحيد مشلغ 2أسم له  
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قشو 
مفرزة  قسمة  ا2�ضي  تحت  ب لط بق 
بن  يوسف  سيدي   01 2بيع  أ   1-1
علي  - 40000 مراكش املغرب نتيجة 
لبسبب األزمة اإلقتص دية لم تتمكن 
املعدات  الحصول على  الشركة من 

الالزمة لتشغيل الص لة الري ضية .
و عي9:

السيد)ة) يوسف  الزمزامي كت ني 
و عنوانه)ا) إق مة املرج 9 الط بق 02 
 20000 ش 2ع عشد اله دي بوط لب  
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
قشو  وفي   2022 دجنبر   27 بت 2يخ 
مفرزة  قسمة  ا2�ضي  تحت  ب لط بق 
1-1 أ 2بيع 01 سيدي يوسف بن علي  

- 40000 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144594.
615I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEKSIMMO
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MEKSIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
سف قص، املنطقة الصن عية 
برنو�ضي 20000 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
574821

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

07 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MEKSIMMO

 ، بيع - غرض الشركة بإيج ز: - 

شراء وكراء جميع األ2ا�ضي والشن ي ت 

وكذا ادا2ته  واستغالله 

الحضرية  األ2ا�ضي  شراء   -

والقروية 
االنع ش العق 2ي  -

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الصن عية  املنطقة  سف قص، 

برنو�ضي 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 - له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم منقسم إلى   100.000 د2هم،  

 100 1.000  حصة قيمة كل حصة 

د2هم  مكتتشة ، محر2ة ب لك مل عند 

التأسيس

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

صبري الزي دي مسير  السيد)ة)   -

بصفته)ا)    MKS HOLDING شركة 

والك ئن عنوانه ب: تجزئة أوكوك 2قم 
31 زنقة 01 ك ليفو2ني 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

MKS HOLDING »شركة ذات   -

املسؤولية املحدودة« بصفته   والك ئن 

مقره  اإلجتم عي ب: ش 2ع سف قص، 

 20000 املنطقة الصن عية برنو�ضي 

السجل  2قم  املغرب  الشيض ء  الدا2 

 226917 االقتض ء:  عند  التج 2ي 

املمثل الدائم: املغرب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) صبري الزي دي  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574821
616I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 INSTITUT ZEN (  زين ادين
)EDEN

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج 2ي 

)األشخ ص املعنويو9)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج 2ي
(INSTITUT ZEN EDEN (  زين ادين
بمقت�ضى  الجمع الع م االستثن ئي 
لشركة السيدة نزهة فياللي مغراوي 
تجزئة   : الك ئن مقره  االجتم عي ب 
املهدي فيال 2قم 5 ليس سفة  - -  الدا2 
الشيض ء  املغرب املؤ2خ في 25 أكتوبر 

2022 تقر2 م يلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
ش 2ع   13  : ب  الك ئن  التج 2ي 
االسكند2ية حي املستشفي ت  - - الدا2 
من طرف  املوقع   ، املغرب  الشيض ء 
فياللي مغراوي  نزهة  السيدة  شركة 
و  التج 2ي  لألصل  م لكة  بصفته    :
سع د  السيدة  ج د  ف دي  شركة   

حفيضو9 بصفته  مسيرة حرة.
617I

STE ANIR SCHOOL PRIVE SARL

 ANIR** شركة انير سكول بريفي
**SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE ANIR SCHOOL PRIVE SARL
 RDC N°27 RUE ZAIZAFOUNE
NARJIS B ، 32222، FES MAROC
 ANIR** شركة انير سكول بريفي
SCHOOL PRIVE** شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 
التصفية)



عدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223)الجريدة الرسمية   5542

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 
السفلي 27 زنقة الزيزفو9 النرجس 

ب - 32222 ف 2 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.74255

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

07 فبراير 2223  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

بريفي  سكول  انير  شركة  املحدودة 

مشلغ    **ANIR SCHOOL PRIVE**
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي الط بق السفلي 27 
 32222 - زنقة الزيزفو9 النرجس ب 

ف 2 املغرب نتيجة ل : عدم التوفيق 

في انج ز املشروع ...

و حدد مقر التصفية ب الط بق 
النرجس  الزيزفو9  زنقة   27 السفلي 

ب - 32222 ف 2 املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) ح تم   امغ 2  و عنوانه)ا) 
حي التض من 2قم 78 زاكو2ة 47900 

زاكو2ة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   01 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6449/2223.

618I

SOFINACTE

SaphiRyad
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 32222، FES

MAROC
SaphiRyad شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 94 

عرصة الط هريي9 بو2جزع املدينة 

القديمة 32112 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75767

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SaphiRyad

دا2   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الضي فة

- نقل سي حي

 94 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

املدينة  بو2جزع  الط هريي9  عرصة 

القديمة 32112 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

كوهن   الحق  عشد  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

50 زنقة ش لة طريق إيموزا2 32252 

ف 2 املغرب

عمراني  فوزية  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

50 زنقة ش لة طريق إيموزا2 32252 

ف 2 املغرب

كوهن  يونس  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

50 زنقة ش لة طريق إيموزا2 32252 

ف 2 املغرب

كوهن  يوسف  أدم  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
50 زنقة ش لة طريق إيموزا2 32252 

ف 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عشد الحق كوهن 

- السيد)ة) فوزية عمراني 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.75767
619I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 MES VACANCES
MOGADOR

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،
Essaouira Maroc

 MES VACANCES MOGADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 
السفلي من املنزل 2قم 08 زنقة 

محمد العي �ضي 44000 الصويرة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
6629

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 MES تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

VACANCES MOGADOR
- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 
تسيير االنشطة التج 2ية و الخدم تية 

) تسيير املؤسس ت السي حية)

تنظيم املن سش ت السي حية 

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

السفلي من املنزل 2قم 08 زنقة محمد 

العي �ضي 44000 الصويرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

تو2ية   لخفيف  السيد)ة)   -

 BD عنوانه ب:  والك ئن  بصفته)ا)  

 LA FONTAINE N° 19 67222

STRASBOURG FRANCE

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لخفيف تو2ية  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   02 بت 2يخ 

.6629

620I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IZMFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH maroc
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IZMFER  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي دوا2 

بوضهير الرقم 6 جم عة السع دة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.99731

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   06 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل الشض ئع لحس ب الغير .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   07 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145690.

621I

FIDUCIAIRE MOGADOR

INDUSTRIE  MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،

Essaouira Maroc

INDUSTRIE  MOGADOR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي كراج 

في الط بق السفلي 2قم 704 زنقة 

محمد بلحسن الوزاني التجزئة 5 - 

44000 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.3623

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   10 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

 83 2بيعة بزي  )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل 83 حصة 

عشد الجليل بزي  )ة)  السيد  لف ئدة  

بت 2يخ 10 فبراير 2223.

عشد االله بزي  )ة)  تفويت السيد 

4 حصة اجتم عية من أصل 4 حصة 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.
تفويت السيد )ة) عشد املنعم بزي 

4 حصة اجتم عية من أصل 4 حصة 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 4 بزي  خ لد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   4 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  بشرى  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  نزهة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  كشيرة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

الصمد  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

 4 4 حصة اجتم عية من أصل  بزي 
2بيعة بزي  )ة)  السيد  حصة لف ئدة  

بت 2يخ 10 فبراير 2223.

تفويت السيد )ة) عز الدين بزي 4 

حصة   4 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 4 بزي  مراد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   4 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  ثري   )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  سمية  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.

 2 بزي  ليلى  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   2 حصة اجتم عية من أصل 
2بيعة بزي بت 2يخ  )ة)  السيد  لف ئدة  

10 فبراير 2223.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لصويرة  بت 2يخ 21 فبراير 

2223 تحت 2قم 92/2223.
622I

(ALMAHER ETUDES( SARLAU

 ALMAHER ETUDES SARL
AU

تأسيس شركة

امل هر للد2اس ت ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد

املسيرة 1 عم 2ة األمل- 2-شقة 
2-1الط بق األول مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 امل هر للد2اس ت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي املسيرة 1 
عم 2ة االمل- 2-شقة 2-1الط بق 
األول مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
132961

 26 في  مؤ2خ  حر  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تقر2   2022 أكتوبر 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
امل هر  بمختصر تسميته :  االقتض ء، 
الشريك  ذات  ش.م.م  للد2اس ت 

الوحيد
- غرض الشركة بإيج ز: استش 2ي 
مق ول تقديم الخدمة   - في الهندسة 
الهندسة  شركة   - فنية)  )د2اسة 

املدنية
املسيرة   االجتم عي:  املقر  عنوا9 
الط بق  عم 2ة االمل 2-شقة 12  

األول مراكش

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

 بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9- -

مستقيم  الحق  عشد  السيد)ة) 
املسير  الوحيد  الشريك  بصفته 
الكركو2  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 
ف سك  سيدي داود ايت او2ير الحوز 

مراكش -40000 ايت او2ير املغرب
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
أو األغي 2  وصف ت ومواطن الشرك ء 
الذين يحق لهم إلزام الشركة اتج ه 

الغير
املسير  الوحيد   الشريك  بصفته 
الكركو2  دوا2  ب:  عنوانه  والك ئن 
ف سك  سيدي داود ايت او2ير الحوز 
عشد  السيد)ة)   40000-- مراكش 

الحق مستقيم 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم    تحت   2022 نونبر   23 بت 2يخ 

.132961
623I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CONST ARHAI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH maroc
CONST ARHAI SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي دوا2 
بوضهير الرقم 7 جم عة السع دة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
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توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.90919

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   06 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل الشض ئع لحس ب الغير .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   07 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145689.

624I

soubaiconsulting 9السش عى كونسيلتي

بيوكام مالس
تأسيس شركة

السش عى كونسيلتي9 
soubaiconsulting

ش 2ع محمد الخ مس 105 عم 2ة 
اس ن  الط بق االول 2قم 1 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
بيوك م مال2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
موالي اسم عيل اق مة موالي 

اسم عيل 2قم 22 2قم 19 طنجة  
90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

257887

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 شتنبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : بيوك م 

مال2

- غرض الشركة بإيج ز: تج 2ة بيع 

مواد التجميل الطشيعية 

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

موالي  اق مة  اسم عيل  موالي 
طنجة    19 2قم   22 2قم  اسم عيل 

90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

 500 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الهوا2ي مال2 سمير   السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 90000 زنق277قم39   2 بحوت 

طنجة املغرب
- السيد)ة) . االعرفي  عشدالرحم 9 
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 90000 زنق277قم39   2 بحوت 

طنجة املغرب
يوسف  العرفى  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 90000 زنق277قم39   2 بحوت 

طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الهوا2ي مال2 سمير  

- السيد)ة)  االعرفي  عشدالرحم 9 
- السيد)ة) العرفى يوسف 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2022 شتنبر   32 بت 2يخ 

.257887
625I

ENGHIEN IMMOBILIER

ENGHIEN IMMOBILIER
تأسيس شركة

ENGHIEN IMMOBILIER
77 زنقة محمد سميحة الط بق 
10 شقة 2قم 57 الدا2 الشيض ء ، 

20090، الدا2 الشيض ء املغرب
ENGHIEN IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 77 زنقة 

محمد سميحة الط بق 10 شقة 

2قم 57 الدا2 الشيض ء 20090 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574009

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   24

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ENGHIEN IMMOBILIER

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 

العق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 77 زنقة 

شقة   10 الط بق  سميحة  محمد 

الدا2   20090 الدا2 الشيض ء   57 2قم 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الشش ب  محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: فرنس  

95210 فرنس  فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد الشش ب 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.574009

626I

SOUHAL CONSULTING

STE INFUFLAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 42222،

MARRAKECH MAROC

STE INFUFLAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 9 مركز 1 

إق مة كتبية تق طع ش 2ع ز2قطوني 

و ش 2ع محمد الشق ل - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.106645

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 28 نونبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»9 مركز 1 إق مة كتبية تق طع ش 2ع 

 - الشق ل  محمد  ش 2ع  و  ز2قطوني 

»دوا2  إلى  املغرب«  مراكش   40000

 40000  - املرابطي9 سع دة  بلحسن 

مراكش  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145693.

627I
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BELLARIVA

BELLARIVA
تأسيس شركة

BELLARIVA
86 زنقة اوالد زي 9 محل 2قم 49 
الط بق األول د2ب عمر ، 0، الدا2 

الشيض ء املغرب
BELLARIVA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 86 زنقة 
اوالد زي 9 محل 2قم 49 الط بق 
األول د2ب عمر  - الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575253

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   19

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BELLARIVA

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 
العق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 86 زنقة 
اوالد زي 9 محل 2قم 49 الط بق األول 

د2ب عمر  - الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اشحيمة  محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 
ف طمة الزهراء عم 2ة 1 2قم 12 م 2 

الشيض ء  الدا2   29490 ب مديونة   

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد اشحيمة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.575253

628I

موثق

 GROUPE SCOLAIRE LA
JOCONDE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
120 ش 2ع موالي اد2يس االول 

اف مة دا2 موالي اد2يس الط بق 

الث ني 2قم 6 الدا2الشيض ء ، 20500، 

الدا2الشيض ء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LA

JOCONDE PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الدا2 

الشيض ء ليس سفة تجزئة الصف ء 

14 االلفة الحي الحسني  - 26100 

الدا2 الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.272963

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 نونبر   23 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

الهشيل  مهدي   )ة)  تفويت السيد 

حصة اجتم عية من أصل   25.000

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   50.000

نعيمة الغ زي بت 2يخ 23 نونبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 02 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861110.

629I

موثق

 THE WING
 CONSTRUCTION ET

PROMOTION
تأسيس شركة

120 ش 2ع موالي اد2يس االول 
اف مة دا2 موالي اد2يس الط بق 

الث ني 2قم 6 الدا2الشيض ء ، 20500، 
الدا2الشيض ء املغرب

 THE WING CONSTRUCTION
ET PROMOTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 3 ش 2ع 
الح جب بو2كو9 الدا2 الشيض ء 

26100 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
515097

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 31 

2021 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 THE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 WING CONSTRUCTION ET

PROMOTION

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 
العق 2ي

3 ش 2ع  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

الشيض ء  الدا2  بو2كو9  الح جب 

26100 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ع دل 2�ضى بصفته)ا)  
م 2ين  بالنك  دا2  والك ئن عنوانه ب: 
بوعزة  26100 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ع دل 2�ضى 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2021 شتنبر   07 بت 2يخ 

.515097
632I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 COMPTOIR IMMOBILIER
FINANCIER
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°12,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 42222،
MARRAKECH MAROC

 COMPTOIR IMMOBILIER
FINANCIER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املس 2 837 

شقة 2قم 3 طريق اسفي  40000 
مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

128691
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 
شركة  تأسيس  تقر2   2022 غشت 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
 COMPTOIR IMMOBILIER

FINANCIER
- غرض الشركة بإيج ز: -التصدير 

و االستيراد 
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جميع  توزيع  و  شراء   , -بيع 
منتوج ت الحلوي ت و الشوكوالتة  

-منعش عق 2ي 
املس 2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
اسفي   طريق   3 2قم  شقة   837

40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

د2ويش   نج ت  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: ملتقى 
اق مة  الط حونة  و زنقة  هب9 سين ء 
مراكش   40000   41 2قم  جوهرة 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) نج ت د2ويش 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2022 شتنبر   06 بت 2يخ 

.128691
631I

CORPORATE AUDIT GROUP

CONFICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
CONFICO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : برج 

املحيط C24 3 ش 2ع سيدي محمد 
بن عشد هللا ، م 2ين   - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.462833

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2 حل   2223 ين ير   18 املؤ2خ في 
مسؤولية  ذات  شركة   CONFICO
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
د2هم وعنوا9   1.000.000 2أسم له  
 C24 3 مقره  اإلجتم عي برج املحيط
 ، عشد هللا  بن  محمد  سيدي  ش 2ع 
م 2ين   - 20000 الدا2 الشيض ء املغرب 

نتيجة إلنه ء املع مالت .
و عي9:

حسي9    اديب  محمد  السيد)ة) 
تدالوي و عنوانه)ا) مشروع محيط ت 
سيدي  ش 2ع   19 ش   4 1ط  م 2ين  
الدا2   20000 هللا  عشد  بن  محمد 
الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
برج  وفي   2223 ين ير   18 بت 2يخ 
ش 2ع سيدي محمد   C24  3 املحيط 
20000 الدا2   - بن عشد هللا ، م 2ين   

الشيض ء املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860681.
632I

MAITRE HICHAM ABALI

شركة اكنار لألشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

MAITRE HICHAM ABALI
 Résidence Ali C 3ème etage N 9

، 42222، Marrakech maroc
شركة اكن 2 لألشغ ل  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 90 
سيدي غ نم مراكش - - مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.27293
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 31 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
 -  - مراكش  غ نم  سيدي   90 »2قم 
حرزي  »عم 2ة  إلى  املغرب«  مراكش 
حي   1 2قم  شقة    52 اق مة املن 2   4

االزده 2  - - مراكش  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 2467.
633I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAROC EXPRESS
إعال9 متعدد القرا2ات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 
الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MAROC EXPRESS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: 169، 
ش 2ع املق 2مة،   - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.12233

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 26 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
)مغربي  غالب  حكيم  السيد  تعيي9 
التعريف  لشط قة  ح مل  الجنسية 
مسيرا   (BE683283 2قم  الوطنية 
للشركة ملدة غير محدودة مع تحديد 

اإلمض ء
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحديد اإلمض ء الشنكي
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 

م يلي: التعيي9

على  ينص  الذي   :13 2قم  بند 

م يلي: صالحي ت التسيير 

على  ينص  الذي   :15 2قم  بند 

م يلي: االمض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860679.

634I

CORPORATE AUDIT GROUP

Ô SANTE AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 

الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

Ô SANTE AFRICA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : برج 

املحيط C24 3 ش 2ع سيدي محمد 

بن عشد هللا ، م 2ين   - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.462813

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2 حل   2223 ين ير   16 املؤ2خ في 

ذات  شركة    Ô SANTE AFRICA

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 500.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 

سيدي  ش 2ع   C24  3 املحيط  برج 

محمد بن عشد هللا ، م 2ين   - 20000 

إلنه ء  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 

املع مالت .

و عي9:
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حسي9  اديب    محمد  السيد)ة) 

تدالوي  و عنوانه)ا) مشروع محيط ت 

ش 2ع سيدي   19 ش   4 ط   1 م 2ين  

الدا2   20000 هللا  عشد  بن  محمد 

الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

برج  وفي   2223 م 22   01 بت 2يخ 

ش 2ع سيدي محمد   C24  3 املحيط 

20000 الدا2   - بن عشد هللا ، م 2ين   

الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860882.

635I

SOLUCIA EXPERTISE

YORA DELI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

22332، CASABLANCA MAROC

YORA DELI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 57, زنقة 

مو2يط ني  2609 مراكش جليز - 

40000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

. 122471

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 06 ين ير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

مراكش   2609 زنقة مو2يط ني    ,57«

إلى  مراكش املغرب«    40000  - جليز 

الط بق   ,45 العم 2ة  أطلس  »زنقة 

 - مع 2يف   16 2قم  الشقة  الرابع 

20000 الدا2الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145146.

636I

CORPORATE AUDIT GROUP

AMICA FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 

الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

AMICA FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : برج 

املحيط C 24 3 ش 2ع سيدي محمد 

بن عشد هللا ، م 2ين   - 20000 الدا2 

الشيض ء املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.480685

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تقر2   2223 ين ير   17 في  املؤ2خ 

ذات  شركة   AMICA FOOD حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 

سيدي  ش 2ع   C 24  3 املحيط  برج 

محمد بن عشد هللا ، م 2ين   - 20000 

إلنه ء  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 

املع مالت .

و عي9:

حسي9  اديب    محمد  السيد)ة) 

مشروع  عنوانه)ا)   و  تدالوي  

محيط ت م 2ين  1 ط 4 ش 19 ش 2ع 

 20000 سيدي محمد بن عشد هللا  

)ة)  كمصفي  املغرب  الشيض ء  الدا2 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

برج  وفي   2223 ين ير   17 بت 2يخ 

املحيط C 24 3 ش 2ع سيدي محمد 

20000 الدا2   - بن عشد هللا ، م 2ين   

الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 860881.

637I

STE CECONA SARL

NASSIRI EURO TRANS
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62222، nador

maroc

NASSIRI EURO TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

الي سمي9 العروي 62000 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25341

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

NASSIRI EURO TRANS

مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املصحوبة  غير  االمتعة  النقل 

والشض ئع الوطني والدولي للغير 

التصدير واالستيراد

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الي سمي9 العروي 62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
طيب  الن صيري  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الن ظو2   62000 العروي  املسيرة 

املغرب
الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 
- ش 2ع الي سمي9 العروي »شركة 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 
والك ئن  بصفته    الوحيد«  الشريك 
مقره  اإلجتم عي ب: ش 2ع الي سمي9 
62000 الن ظو2 املغرب 2قم  العروي 
االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 
الن صيري  الدائم:  املمثل   25341

طيب 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الن صيري طيب 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.25341
638I

ETABBAA LAHCEN

I3MAR BENSOLTANA
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26122،
BERRECHID MAROC

I3MAR BENSOLTANA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ش 2ع 
مر2 السلط 9 شقة 3 الط بق 

االول الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 
الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
573827

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

I3MAR BENSOLTANA
منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي
- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 ش 2ع 
مر2 السلط 9 شقة 3 الط بق االول 
الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

املعطي  سلط نة  بن  السيد)ة)   -
 51 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
برشيد   26100 تجزئة سميرة برشيد 

املغرب
الكشير  سلط نة  بن  السيد)ة)   -
 36 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة محمد الحلوي التسير 2 برشيد 

26100 برشيد املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بن سلط نة املعطي 

- السيد)ة) بن سلط نة الكشير 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573827

639I

FOUZMEDIA

KENTIM SARL AU

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

KENTIM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 59 ش 2ع 

موالي عشدالعزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 14000 القنيطرة 

-

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68473

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

KENTIM SARL AU

- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 

األشغ ل املختلفة وأشغ ل الشن ء

مق ول في النقل

 59 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع موالي عشدالعزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 14000 القنيطرة 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -
100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) الزيو ع شو2 بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع بحي الوحدة 
1 بلوك د مجموعة 9 2قم 11 14250 

سيدي يحيى الغرب املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الزيو ع شو2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.68473
640I

SERFINET SNC

 SOCIETE REGIONALE
 D›INSTALLATION

ELECTRIQUE SOREGELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

SERFINET SNC
 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

72222، LAAYOUNE MAROC
 SOCIETE REGIONALE

 D›INSTALLATION ELECTRIQUE
SOREGELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 115 ش 2ع  
محمد س لم بيدا  - - العيو9 املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي -.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2223 م 22   02 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   7.000.000«
»CAPITAL د2هم« إلى »10.000.000 

د2هم« عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 

أ2ب ح أو عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4278/23.

641I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BANYOL CAR
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

62222، Oujda Maroc
STE BANYOL CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 29 زنقة 
2يفي ش 2ع عشد الخ لق الطريس 

وجدة 60000 وجدة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40689

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 09 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BANYOL CAR

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق
- عنوا9 املقر االجتم عي: 29 زنقة 
الطريس  الخ لق  عشد  ش 2ع  2يفي 

وجدة 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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الع لي  عشد  عزاوي  السيد)ة)   -

ظهر  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب 7 2قم 14 

وجدة 60000 وجدة املغرب

محمد  برش 9  السيد)ة)   -

ظهر  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

2قم   21 ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب 

61 وجدة 60000 وجدة املغرب

الز2والي  ميمو9  السيد)ة)   -

ظهر  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ملحلة تجزئة الفتح زنقة ب 44 2قم 8 

وجدة 60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ميمو9 الز2والي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.40689

642I

MOGADOR GESTION

RHOUITA MOTO
عقد تسيير حر ألصل تج 2ي )األشخ ص 

الطشيعيو9)

 عقد تسيير حر ألصل تج 2ي

RHOUITA MOTO

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيد)ة)  أعطى   2223 ين ير   18

ب لسجل  املسجل  غويت  الركراكي 

الحر  التسيير  حق   13592 التج 2ي 

لف ئدة السيد 2وبي9 م يكل 2وبنسو9 

2قم  التج 2ي  ب لسجل  املسجل 

13592 ملدة 2 سنة

تبتدئ من 01 ين ير 2223 و تنتهي 

لألصل التج 2ي   2024 32 دجنبر  في 

ذو الشي ن ت الت لية:

- العنوا9 : دوا2 امينتك نت الغزوة  

- 44000 الصويرة املغرب

- الشع 2 التج 2ي عند االقتض ء : 

RHOUITA MOTO

كراء   : فعلي   املزاول  النش ط   -

الد2اج ت الهوائية والن 2ية

643I

مستأمنة مو مني

PARA M.S.K ORIENT

تأسيس شركة

مستأمنة مو مني

2قم 734 الط بق 2 شقة2 اق مة 

يوسف ش 2ع موالي عشد هللا 

ت و2يرت ، 65800، ت و2يرت املغرب

PARA M.S.K ORIENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 17 

زاوية ش 2ع موالي الحسن و ش 2ع 

الز2قطوني  65800 ت و2يرت -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

1675

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 PARA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

 M.S.K ORIENT

ب ئع   بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مستلزم ت  أو  لإلكسسوا2ات 

الصيدلي ت

 17 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

ش 2ع  و  الحسن  موالي  ش 2ع  زاوية 

الز2قطوني  65800 ت و2يرت -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

صفية  بو2كيشة  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشريف  عتي  موالي  تجزئة   327

65800 ت و2يرت املغرب

الحق  عشد  بو2كيشة  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

حي  سليم 9  سيدي  زنقة   1234

التقدم  65800 ت و2يرت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بو2كيشة صفية 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.1675

644I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 SOCIETE  ARDECHE DE
CONSTRUCTION

تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE

»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الط بق السفلي 
2قم 13 املدينة الجديدة مكنـ 2 ، 

50000، مكن 2 املغرب

 SOCIETE  ARDECHE DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

السفلي 2قم 6 إق مة جوهرة د2ب 

نهرو م.ج مكن 2 50000 مكن 2 -

إعال9 عن تأسيس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58423

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE  ARDECHE DE

CONSTRUCTION

- غرض الشركة بإيج ز: - أشغ ل 

الشن ء مختلفة .

- منعش عق 2ي .

الط بق  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

د2ب  جوهرة  إق مة   6 2قم  السفلي 

نهرو م.ج مكن 2 50000 مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : 100.000 

د2هم، 1000  حصة   x   د2هم 100 =    

100000 د2هم .

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العزيز   عشد  بلح ج  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مكن 2  توا2كة  املراني  ولجة   129

50000 مكن 2 املغرب

زينب   بلح ج   السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مكن 2  توا2كة  املراني  ولجة   129

50000 مكن 2 املغرب

سلمى  بلح ج  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

مكن 2  توا2كة  املراني  ولجة   129

50000 مكن 2 املغرب
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الشرك ء  حول  بي ن ت   -  

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بلح ج عشد العزيز  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.58423

645I

SOLUCIA EXPERTISE

ATROI IMMOBILIER
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

22332، CASABLANCA MAROC

ATROI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

أطلس العم 2ة 45, الط بق الرابع 

الشقة 2قم 16 مع 2يف 20000 

الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574847

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ATROI : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

IMMOBILIER

إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

األصول العق 2ية

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الرابع  الط بق   ,45 العم 2ة  أطلس 

 20000 مع 2يف   16 2قم  الشقة 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

 20.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 20.000 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
املكو2ي  ايوب  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
د2ب  د  شقة   1 ط بق   77 زنقة   13
الدا2الشيض ء   20000 بوشنتوف 

املغرب
- السيد)ة) أيمن قداف بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: عي9 الشق ش 2ع 
الدا2الشيض ء   20000  66 ف 2 2قم 

املغرب
- السيد)ة) أمي9 الد2عي بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: ي ض الع لي زنقة 
الدا2الشيض ء   20000  97 215قم 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ايوب املكو2ي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.574847
646I

HORICOM

OLD STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC
OLD STYLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 

تج 2ي )مرأب) 2قم 23 اق مة شه ب 

ويسال9 - - مكن 2 املغرب .

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.56181

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   21 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) توفيق  بنسعيد 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

)ة)  السيد  لف ئدة   حصة   1.000

فبراير   21 بت 2يخ  حسيني  فدوى 

.2223

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   08 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1078.

647I

HORICOM

OLD STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

OLD STYLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوا9 مقره  االجتم عي محل 

تج 2ي )مرأب) 2قم 23 اق مة شه ب 

ويسال9 - - مكن 2 .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.56181

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 21 فبراير 2223 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   08 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2223 تحت 2قم 1078.
648I

RHAL OFFICE

B-TIBA BUILD
تأسيس شركة

RHAL OFFICE
 BD LA RESISTANCE RES 147
 AFA 2 ETAGE APPT 22 147

 BD LA RESISTANCE RES AFA
 2 ETAGE APPT 22، 22622،

CASABLANCA MAROC
B-TIBA BUILD   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 
بريم  مكتب 2قم 105 شقة 16 ط بق 
3 زاوية مصطفى مع ني و 11 فبراير 

دا2 بيض ء 20450 دا2 بيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
573543

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

  B-TIBA BUILD
- غرض الشركة بإيج ز: مق ول في 

األشغ ل الشين ء أو املختلفة
إق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
بريم  مكتب 2قم 105 شقة 16 ط بق 
فبراير   11 زاوية مصطفى مع ني و   3

دا2 بيض ء 20450 دا2 بيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.000.000.000 د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : 10.000 

د2هم، حصص نقدية
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
عثم 9   يوسف  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: سيدي 
 10 2قم   16 مومن إق مة آسية زنقة 
دا2 بيض ء 20600 دا2 بيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) يوسف عثم 9  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.573543
649I

مركز الجش ي ت و املح سشة

YASAY TRANS
إعال9 متعدد القرا2ات

مركز الجش ي ت و املح سشة
2قم 31 الط بق الرابع عم 2ة امن 2 ، 

86352، انزك 9 املغرب
YASAY TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: شقة 2قم 
01 ممر 04 ط بق الث ني بلوك ب 

حي وادي الذهب ايت ملول - - ايت 
ملول املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.54879
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 25 م 22 2022
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 
م يلي: - تفويت الحصص 

على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 
االجتم عي  املقر  تحويل   - م يلي: 

للشركة 

على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 
م يلي: - تعيي9 مسير جديد  للشركة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :04 2قم  بند 
االجتم عي  املقر  تحويل  م يلي:  
2قم  شقة  ك التي:  ليصشح  للشركة 
01 ممر 04 ط بق الث ني بلوك ب حي 

وادي الذهب ايت ملول
على  ينص  الذي   :06 2قم  بند 
م لكي  الوحيد  الشريك  م يلي:  
بمشلغ  مس همة نقدية  2شيد يقدم  

100000 د2هم.
بند 2قم 07: الذي ينص على م يلي: 
 100.000.00 األسهم  2أسم ل  يشلغ 
د2هم )م ئة ألف د2هم) ، وهو مقسم 
إلى ألف )1000) حصة )100 د2هم) 
و  ب لك مل  محر2  للحصة،  بم ئة  
مسجل ب سم الشريك الوحيد م لكي 

2شيد.
على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 
كمسير  2شيد  م لكي  تعيي9  م يلي: 
املسير  استق لة  بعد  للشركة  وحيد 

الس بق.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 832.
650I

STE PROMOFID SARL

G E T E C C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE PROMOFID SARL
الرب ط, زنقة الداهومي, العم 2ة 8, 
شقة 3, ديو2 الج مع. ، 10060، 

الرب ط املغرب
G E T E C C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 

الرب ط، 25 مكر2، زنقة ب تريس 
لومومش ،الشقة 16. - 10000 

الرب ط املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.42407

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

اإلستثن ئي ملؤ2خ في 21 يوليوز 2022 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

املحدودة G E T E C C  مشلغ 2أسم له  

مقره   وعنوا9  د2هم   200.000

زنقة  مكر2،   25 الرب ط،  اإلجتم عي 

ب تريس لومومش ،الشقة 16. - 10000 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  الرب ط 

طوعية إعتش 2ا من هدا اليوم..

و حدد مقر التصفية ب الرب ط، 

ش 2ع محمد  بن شداد،  زنقة عنترة 

 10170  - السوي�ضي.  الس د2, 

الرب ط. املغرب.. 

و عي9:

السيد)ة) وف ء  حكم و عنوانه)ا) 

شداد،  بن  عنترة  زنقة  الرب ط، 

السوي�ضي.  الس د2,  محمد  ش 2ع 

10170 الرب ط اللمغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1905.

651I

ORIEN.COMPTA

CHAFIK ET FAYSSAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

52 ش 2ع محمد الخ مس حي 

الحسني برك 9 ، 62322، برك 9 

املغرب

CHAFIK ET FAYSSAL CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 42 زنقة 

ت 2كيست حي بلير  - 62322 برك 9 

املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.3821
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2223 فبراير   07 في  املؤ2خ 
 CHAFIK ET FAYSSAL CAR حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
زنقة ت 2كيست   42 مقره  اإلجتم عي 
املغرب  برك 9   62322  - بلير   حي 

نتيجة لتوقيف النش ط.
و عي9:

و  بوشيشة  فيصل   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 42 زنقة ت 2كيست حي بلير  
)ة)  كمصفي  املغرب  برك 9   62322

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
42 زنقة  07 فبراير 2223 وفي  بت 2يخ 

ت 2كيست حي بلير  - - برك 9 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   01 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 113.
652I

FIDORO MULTI-SERVICES

ARTOSUD
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC
ARTOSUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي موالي 
2شيد، الرقم 18، الط بق األول، 
زنقة اسم عيل محمد الس لك، 

الداخلة. 73222 الداخلة 73222 
الداخلة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
24069

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ARTOSUD

جميع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة،  أشغ ل  الشن ء،  أشغ ل 

تج 2ة ع مة، تصدير واستيراد.

- عنوا9 املقر االجتم عي: حي موالي 

2شيد، الرقم 18، الط بق األول، زنقة 

الداخلة.  اسم عيل محمد الس لك، 

73222 الداخلة 73222 الداخلة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 122,22 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص الطشيعيو9): 

اله دي  2شيد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املح ميد  40160  مراكش  املغرب

اله دي  إلي 2  السيد)ة)   -

د2ب  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

الشيض ء  الدا2   20450 اليوسفية 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) أحمد اله دي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.24069

653I

MASTER BI CONSULTING

MASTER BI CONSULTING
تأسيس شركة

MASTER BI CONSULTING
زاوية ش 2ع عشد املومن و زنقة 

سمية، إق مة شهرزاد  3الط بق 4 

الرقم 20 النخيل ، 20000، الدا2 

الشيض ء املغرب

 MASTER BI CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زاوية 

ش 2ع عشد املومن و زنقة سمية، 

إق مة شهرزاد  3الط بق 4 الرقم 

20النخيل   22342  الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575317

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MASTER BI CONSULTING

نظ م  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املعلومي ت

زاوية  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع عشد املومن و زنقة سمية، إق مة 

شهرزاد  3الط بق 4 الرقم 20النخيل   

22342  الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 20.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

شتيوي  محمد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: ط بق 

تجزئة ف ل كرين عم 2ة   15 شقة   2

الدا2 الشيض ء   20000 بوسكو2ة   23

املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد شتيوي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575317

654I

FIDORO MULTI-SERVICES

TOUR NIA
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC

TOUR NIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي النهضة 

2، الرقم : 63، الداخلة. 73222 

الداخلة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

24273

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 TOUR : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

NIA

- غرض الشركة بإيج ز: ميك نيك 

األشغ ل  الصن عية،  اآلالت 

امليك نيكية الع مة.

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الداخلة.   ،63  : الرقم   ،2 النهضة 

73222 الداخلة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 122,22 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ادبوبريك  محمد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تيكيوين 80652 أك دير املغرب

خي ط  املصطفى  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تيكيوين 80652 أك دير املغرب

اجهيل  هللا  عشد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

تيكيوين 80652 أك دير املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد ادبوبريك 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.24273

655I

FIDUCIAIRE MOGADOR

EDEL BELDI
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،

Essaouira Maroc

EDEL BELDI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي شقة 

في الط بق الت ني من املنزل 2قم 5 

تجزئة املستقشل 2قم 121 44000 

الصويرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

6633

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 EDEL بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

BELDI

مق ول  غرض الشركة بإيج ز:    -

تسيير العملي ت التج 2ية و الخدم ت 

)تسيير املؤسس ت السي حية)

- عنوا9 املقر االجتم عي: شقة في 

الط بق الت ني من املنزل 2قم 5 تجزئة 

املستقشل 2قم 121 44000 الصويرة 

-

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 GODEFROY السيد)ة)   -

بصفته)ا)    DANIEL ROBERT

 n° 12 Che ب:  عنوانه  والك ئن 

 des Mulots 24322 Forcalquier

France

 CALAUTTI epouse السيد)ة)   -

 GODEFROY GLUSEPPINA

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 n° 12 Che des Mulots 24322

Forcalquier France

 GODEFROY السيد)ة)   -

 NICOLAS REBERT DOMINIQUE

 n° ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 466 chemin des Baraques Pont

 Dauétoile 11362 Roquevaire

France

 CHABOT السيد)ة)   -

 ADRIENNE JEANNE JOSEPHINE

 n° 25 :بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب

 Place de l’AireLascours 13362

Roquevaire France

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 GODEFROY السيد)ة)   -

 DANIEL ROBERT

 GODEFROY السيد)ة)   -

 NICOLAS REBERT DOMINIQUE

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.6633

656I

ETABBAA LAHCEN

I3MAR TARBAOUI
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26122،

BERRECHID MAROC

I3MAR TARBAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ش 2ع 

مر2 السلط 9 شقة 3 الط بق 

االول الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574619

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

I3MAR TARBAOUI

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 ش 2ع 

مر2 السلط 9 شقة 3 الط بق االول 

الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

نو2الدين  بوعسري  السيد)ة)   -

 81 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

زنقة املن 2 حي الري ض برشيد 26100 

برشيد املغرب

بوشعيب  التري وي  السيد)ة)   -

 542 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

ش 2ع جني9 حي وفيق برشيد 26100 

برشيد املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بوعسري نو2الدين 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.574619
657I

GLOFID

LOGISTIQUE ECOMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

GLOFID
196 ش 2ع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 22322، الدا2 
الشيض ء املغرب

 LOGISTIQUE ECOMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 75 ش 2ع 
11 ين ير الط بق األول الشقة 1692  

- 20000 الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.545967

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 25 ين ير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
األول  الط بق  ين ير   11 ش 2ع   75«
الشقة 1692  - 20000 الدا2 الشيض ء 
إق مة  خريشكة  »زنقة  إلى  املغرب« 
6  الشقة 452 -  النصر »A« الط بق 

20000 الدا2 الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861905.
658I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

VISION MUR
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 32222، fès
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Maroc

VISION MUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املكتب 

2قم 9 الط بق الث ني مك تب اليوبية 

4 ش 2ع عالل بن عشد هللا 3222 

ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75675

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 12 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

VISION MUR

- غرض الشركة بإيج ز: اإلنع ش 

العق 2ي

أعم ل مختلفة

املكتب  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

2قم 9 الط بق الث ني مك تب اليوبية 4 

ش 2ع عالل بن عشد هللا 3222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الزاهر  فدوى  السيد)ة)   -

فيال  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

11 حي ط 2ق 3 32222 ف 2 املغرب

العلوي  هللا  عشد  السيد)ة)   -

إسم عيلي بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

ب: 6 ش 2ع أحمد شوقي م ج 32222 

ف 2 املغرب

إد2ي�ضي  خديجة  السيد)ة)   -

والك ئن  بصفته)ا)   ولع لي  توزاني 

عنوانه ب: 2قم 4 ش 2ع ش لة  تجزئة  

مبروكة طريق ايموزا2 32222 ف 2 

املغرب

اولهري  حسن  السيد)ة)   -

 6 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

زنقة الرميلي تجزئة  الت زي  الشقة 3  

الزهو2 2 32222 ف 2 املغرب

- السيد)ة) مريم اعنو9 بصفته)ا)  

تجزئة   68 ب:  عنوانه  والك ئن 

بريستيجي  شقة 12 الط بق الس د2 

ف 2   32222 ج   م  الخيل   ملعب 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مريم أشهشو9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.75675

659I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE HIRAGE DE

CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 27 RES.

 ANNAKHIL APPT 25 ، 14222،

SIDI SLIMANE MAROC

 SOCIETE HIRAGE DE

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

الرحمة دا2 الكدا2ي - 14600 

سيدي ق سم املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.147

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2223 م 22   23 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 100.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

08 م 22 2223 تحت 2قم 147.

660I

PUSH CENTER

COUNCIL CENTER
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 22222،

CASA MAROC
COUNCIL CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 7 ش 2ع 
احمد توقي ط بق 2 شقة 10 الدا2 

الشيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574917

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

COUNCIL CENTER

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االستش 2ات اإلدا2ية

7 ش 2ع  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

الدا2   10 شقة   2 احمد توقي ط بق 

الشيض ء 20000 الدا2 الشيض ء 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

122.222,22 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ح ليم  املجيد  عشد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: كولف 

الخضراء  املدينة   323 فيال  سيتي 

الشيض ء  الدا2  النواصر  بوسكو2ة 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد املجيد ح ليم 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.574917

661I

prism conseils

لي كغونض ماغك أكغيكول 
 LES GRANDES MARQUES

AGRICOLES SARL
تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

52222، meknès maroc
لي كغونض م غك أكغيكول 

 LES GRANDES MARQUES
AGRICOLES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 
1068 شقة 7 الط بق 4 2ي ض 
االسم عيلية 50050 مكن 2 

50050 مكن 2 -
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إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

58513

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 
أكغيكول  م غك  كغونض  لي 

 LES GRANDES MARQUES

AGRICOLES SARL

ت جر  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

اإلستيراد والتصدير

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2ي ض   4 الط بق   7 شقة   1068

االسم عيلية 50050 مكن 2 50050 

مكن 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

العشودي  الحسن  السيد)ة)   -

 1 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ش 2ع ا لال اسم ء الشقة 5 م ج ف 2 

32222 ف 2 املغرب

بوفزوز  الحسن  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 
 5 م 2   12 2قم   3 الي سمي9 عم 2ة 

الدا2   20000 الشيض ء  البرنو�ضي 

الشيض ء املغرب

برغوز  حميد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

يعقوب  ش 2ع   8 الشقة   1 امل مونية 

املنصو2 م ج مكن 2 50000 مكن 2 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الحسن العشودي 

- السيد)ة) الحسن بوفزوز 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.58513

662I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE LUC-INVEST
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86352، INEZGANE MAROC

SOCIETE LUC-INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 123 

حي املر2 ش 2ع بنت أبي بكر الدشيرة 
الجه دية عم لة انزك 9 ايت ملول 

86362 الدشيرة الجه دية -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

28129

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOCIETE LUC-INVEST
-مق ول  بإيج ز:  غرض الشركة   -

في االشغ ل الشن ء و االشغ ل املختلفة

-االستراد و التصدير
العملي ت  جميع  ع مة  بصفة  -و 
املتعلقة بشكل مش شر أو غير مش شر 

بأغراض الشركة 
- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 123 
حي املر2 ش 2ع بنت أبي بكر الدشيرة 
ملول  ايت  انزك 9  عم لة  الجه دية 

86362 الدشيرة الجه دية -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

سوس 9  نو2الدين  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الدشيرة   2 2قم   2901 زنقة  اسي خ 
ملول  ايت  انزك 9  عم لة  الجه دية 

86362 الدشيرة الجه دية املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) نو2الدين سوس 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.28129
663I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE 4TMH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34222،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE 4TMH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 LOT OM وعنوا9 مقره  اإلجتم عي
 - - AL KHOUYOUL TISSA TISSA

ت ون ت املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.74749

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 21 نونبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

 LOT OM AL KHOUYOUL«

TISSA TISSA - - ت ون ت املغرب« إلى 

 IMB D1 MAG 2 LOTS MERYEM«

ZOUAGHA FES - - ف 2  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   32 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 6586.

664I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE AMCHA CAR SARL
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°22
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32222،

ALHOCEIMA MAROC
STE AMCHA CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي كراج 

ب لط بق السفلي ب لشن ية املتواجدة 
بحي أك دير بني بوعي ش 32222 

الحسيمة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4237

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AMCHA CAR SARL

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

كراج  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

املتواجدة  ب لشن ية  السفلي  ب لط بق 

 32222 بوعي ش  بني  أك دير  بحي 

الحسيمة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

100 د2هم  660 حصة بقيمة  د2هم، 

عشدالحكيم  السيد  لف ئدة  للحصة 

امشيشو

د2هم   100 بقيمة  حصة   342

للحصة لف ئدة السيد عشدالرحم 9 

املرابط

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

امشيشو  عشدالحكيم  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أك دير بني بوعي ش 32222 الحسيمة 

املغرب

عشدالرحم 9 املرابط  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أك دير بني بوعي ش 32222 الحسيمة 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشدالحكيم امشيشو 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.4237

665I

SOMANEX

م ر ج أسيرونس
تأسيس شركة

SOMANEX

3، ش 2ع 9 بريزاش تق طع ش 2ع 
2ح ل املسكيني ، 20140، الدا2 

الشيض ء املغرب

م 2 ج أسيرونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحرية الط بق 3 الشقة 2قم 5 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575319

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 28 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

م 2 ج  بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

أسيرونس

- غرض الشركة بإيج ز: تأمين ت

 10 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 5 زنقة الحرية الط بق 3 الشقة 2قم 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 55.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

2ق ح  كريكو2ي  السيد)ة)   -
 48 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 92200 92200 سيي9  ش 2ع بو2دو9 

نويي سيي9 فرنس 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
»شركة التوصية  9 2 ج ب 2تنرز   -
مقره   والك ئن  بصفته     « ب ألسهم 
بنتييفر  زنقة    10 ب:  اإلجتم عي 
2قم  فرنس   ب 2يس   75008
االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 
الدائم:  املمثل   821233673

كريكو2ي 2ق ح 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) كريكو2ي 2ق ح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575319
666I

SOMANEX

ألفابنما
تأسيس شركة

SOMANEX
3، ش 2ع 9 بريزاش تق طع ش 2ع 
2ح ل املسكيني ، 20140، الدا2 

الشيض ء املغرب
ألف بنم  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 
الحرية الط بق 3 الشقة 2قم 5 

20000 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم  السجل التج 2ي: 575177
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ألف بنم 

الشن ء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

واإلصالح بجميع أنواعه

 10 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 5 زنقة الحرية الط بق 3 الشقة 2قم 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بنشقرو9  منصو2  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: الشقة 

سال  أبواب  إق مة   40 العم 2ة   5

املحيط لعي يدة 65200 سال املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) منصو2 بنشقرو9 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575177

667I

مكتب التوثيق

PROMOSAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

مكتب التوثيق
تطوا9 طريق سبتة اق مة حدائق 

مرج 9 الط بق اال2�ضي شقة 2قم 3، 
9322، تطوا9 املغرب

PROMOSAMED   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مرتيل 
ش 2عش 2ع عشد الرحم 9 الث لث  
قيس 2ية 2يف دوغ 2قم 08 93222 

تطوا9 املغرب.
وف ة شريك

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.0688

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 24 فبراير 2223 تم اإلعالم 
بوف ة الشريك محمد  أقداح  و توزيع 
لرسم   

ً
تشع  الو2ثة  على  حصصه 

 2018 أبريل   18 في  املؤ2خ  اإل2اثة 
ب لشكل األتي :

 6   ، الكيح ل    لويزة   السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) ام ل  اقداح   ،  7 حصة 
.

 7   ، اقداح    س مية   السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) سيدي احمد   اقداح  ،  
14 حصة .

السيد)ة) ابو نض ل  اقداح  ،  14 
حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 3222.
668I

FIDHAJNSSI

 HBS MEDICAL
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة محمد سميحة اق مة 
جوهرة محمد سميحة الط بق 
الس د2 الرقم 35 ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
 HBS MEDICAL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2كن زنقة 
موزا2 ش 2ع انف  اق مة بوتي بغ دي 
الط بق الس بع الدا2 الشيض ء انف  - 

22236 الدا2 الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.535699

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   20 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 HBS محدودة ذات الشريك الوحيد
مشلغ    MEDICAL DISTRIBUTION
وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  
موزا2  زنقة  2كن  اإلجتم عي  مقره  
ش 2ع انف  اق مة بوتي بغ دي الط بق 
 22236  - انف   الس بع الدا2 الشيض ء 
الدا2 الشيض ء املغرب نتيجة ل : ازمة 

اقتص دية.
و حدد مقر التصفية ب 2كن زنقة 
بغ دي  بوتي  اق مة  انف   موزا2 ش 2ع 
 - انف   الط بق الس بع الدا2 الشيض ء 

22236 الدا2 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  صالح  بن  ح تم   السيد)ة) 
الط بق  انف   110ش 2ع  عنوانه)ا) 
الشيض ء  الدا2   A62 شقة  الس د2 
املغرب  الشيض ء  الدا2   22236

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
2كن زنقة موزا2 ش 2ع انف  اق مة بوتي 
بغ دي الط بق الس بع الدا2 الشيض ء 

انف 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 862109.
669I

Les bons comptes

KARY SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

22222، Casablanca Maroc

KARY SIGNATURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 46ش 2ع 

الز2قطوني الط بق الث ني الشقة 6  - 
20500 الدا2 الشيض ء املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.375277

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 25 شتنبر 2017 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الث ني  »46ش 2ع الز2قطوني الط بق 

الشيض ء  الدا2   20500  -   6 الشقة 

املومن  عشد  »9ش 2ع  إلى  املغرب« 

 1 اوشم 9  اق مة  الشطحة  تق طع 

الدا2   -  -  24 الرابع 2قم ب  الط بق 

الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

أكتوبر 2017 تحت 2قم 22646385.

670I

PLAYA AZUL

AB2.PRINT SARL
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda
 el marssa laayoune av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 72222، املر�ضى املغرب
AB2.PRINT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي النهضة 
زنقة العيو9 2قم 15 املر�ضى العيو9  

- املر�ضى -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

43429

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 شتنبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

AB2. تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PRINT SARL

التج 2ة  غرض الشركة بإيج ز:   -

والتسويق  والنشر  التصميم  الع مة 

؛  به   املرتشطة  والخدم ت  والطش عة 

أنشطة الطش عة   - طش عة الصحف 

الطش عة  قشل  م   )العمل)  األخرى 

؛  الصلة  ذات  واألنشطة  وامللزمة 

طش عة واستنس خ سجالت الكمشيوتر 

نصيحة ، - إنش ء واستض فة مواقع 

جميع   ، ع م  وبشكل   ، اإلنترنت 

والصن عية  التج 2ية  العملي ت 

وامل لية واملتحركة والعق 2ية

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

املر�ضى   15 النهضة زنقة العيو9 2قم 

العيو9  - املر�ضى -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اتويس  جم ل  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املر�ضى  العهد  ولي  ش 2ع  النهضة 

العيو9  70002 املر�ضى  املغرب

املسيحي  جميلة  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املر�ضى  العهد  ولي  ش 2ع  النهضة 

العيو9  70002 املر�ضى  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
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»شركة   AB2.PRINT SARL  -

بصفته    املحدودة«  املسؤولية  ذات 

حي  ب:  اإلجتم عي  مقره   والك ئن 

املر�ضى   15 النهضة زنقة العيو9 2قم 

70002 املر�ضى  املغرب 2قم  العيو9  

االقتض ء:  عند  التج 2ي  السجل 

43429 املمثل الدائم: جم ل اتويس 

- AB2.PRINT SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة« بصفته   والك ئن 

النهضة  حي  ب:  اإلجتم عي  مقره  
املر�ضى العيو9    15 زنقة العيو9 2قم 

املغرب 2قم السجل  املر�ضى    70002

 43429 االقتض ء:  عند  التج 2ي 

املمثل الدائم: جميلة املسيحي 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جم ل اتويس 

- السيد)ة) جميلة املسيحي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 أكتوبر   18 بت 2يخ 

.43429

671I

AUDINEX SARLAU

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GHINA

تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU

ش 2ع عشد املومن و زنقة شتيال، 

ط بق 4، ب مليي -، الدا2 الشيض ء ، 

20042، الدا2 الشيض ء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

GHINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 64 

ش 2ع ق يد األشت 2 املع 2ف امتداد 

- الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575135

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 19 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

GHINA

الغرض  غرض الشركة بإيج ز:   -

 ، من الشركة هو أ9 تفعل لنفسه  

ني بة عن أطراف ث لثة أو في املش 2كة 

، سواء في املغرب أو في الخ 2ج:

وتأجير  وإدا2ة  وتشغيل  حي زة   -

والحقوق  املمتلك ت  جميع  وبيع 

املنقولة وغير املنقولة.

العملي ت  جميع  أعم  وبشكل 

التج 2ية والصن عية واألو2اق امل لية 

بشكل  املرتشطة   ، وامل لية  والعق 2ية 

مش شر أو غير مش شر بغرض الشركة.

 64 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

 - ش 2ع ق يد األشت 2 املع 2ف امتداد 

الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

يونس  أزم ني  السيد)ة)   -

 10 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ك ليفو2ني   س مل 9  سكنية  عق 2ات 

20150 الدا2 الشيض ء املغرب

محمد  أزم ني  السيد)ة)   -

 54 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 20100 الوازيز  ش 2ع جول جرو2 

الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) أزم ني يونس 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575135
672I

N2M CONSEIL-SARL

ESERMAN
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
ESERMAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

الحسن األول زنقة 5 2قم 19 الط بق 
الث لث 2قم 6 62000 الن ظو2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
25411

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ESERMAN
نقل,  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

تسويق و توزيع األسم ك
ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الحسن األول زنقة 5 2قم 19 الط بق 

الث لث 2قم 6 62000 الن ظو2 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

شرك ني  عشدالع لي  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

بلوك ب   2 املدائن  تجزئة زهرة   28

ف 2   32222 الشقف  عي9  طريق 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشدالع لي شرك ني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.25411

673I

UpSearch Africa

أبسورش أفريكا

تأسيس شركة

أبسو2ش أفريك 

ش 2ع ك مل محمد وأكير محمد عم 2ة 

سميراميس, الط بق الت سع سيدي 

بليوط الدا2 الشيض ء,

 20000 الدا2 الشيض ء املغرب 

أبسو2ش أفريك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574341

 08 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

أبسو2ش أفريك 

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

استش 2ات األعم ل

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عم 2ة  محمد  وأكير  محمد  ك مل 

سيدي  الت سع  الط بق  سميراميس, 

بليوط الدا2 الشيض ء, 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9):

لز2ق  علي  محمد  السيد)ة)   -

زنقة  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا) 

 20000 السالم  حي  أسردو9  عي9 

الدا2 الشيض ء املغرب

بصفته)ا)  ن د2  كنزة  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: زنقة عي9 أسردو9 

الشيض ء  الدا2   20000 السالم  حي 

املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

- السيد)ة) محمد علي لز2ق

- السيد)ة) كنزة ن د2

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574341

674I

N2M CONSEIL-SARL

MABELO
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
MABELO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

الحسن األول زنقة 5 2قم 19 الط بق 
الث لث 2قم 6 62000 الن ظو2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25409

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MABELO

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 

الشن ء-  أو  أشغ ل مختلفة  العق 2ي- 

االستيراد و التصدير

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الحسن األول زنقة 5 2قم 19 الط بق 

الث لث 2قم 6 62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
زيزى  بن  محمد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الن ظو2   62000 انص 2  بني  دواية 

املغرب

الشرك ء  حول  بي ن ت    -

)األشخ ص املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد بن زيزى 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.25409

675I

N2M CONSEIL-SARL

AFRICA LIMIT
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC

AFRICA LIMIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

الجيش امللكي 2قم 410 الط بق 

الرابع 62000 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25393

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AFRICA LIMIT

- غرض الشركة بإيج ز: االستيراد 

و التصدير

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الجيش امللكي 2قم 410 الط بق الرابع 

62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بلق سم  هش م  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

اوالد لحسن الفيض 2قم 12 62000 

الن ظو2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) هش م بلق سم 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.25393

676I

ATELIER SAADA SAFI SARL )آتوليه السع دة س في 

ش.ذ.م.م)

ATELIER SAADA SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد2اك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استد2اك 

الرسمية

 ATELIER SAADA SAFI SARL

)آتوليه السع دة س في ش.ذ.م.م)

157 ش 2ع سيدي واصل ، 46040، 

آسفي املغرب

ATELIER SAADA SAFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 157 

ش 2ع سيدي واصل - 46040 آسفي 

املغرب.
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ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد2اك   

الرسمية عدد 5751 بت 2يخ 18 ين ير 

.2223

بدال من : السيد املحجوب عن ب: 

248 حصة بقيمة 24.822,22 د2هم 

للحصة ، السيد عشد اللطيف عن ب: 

376 حصة بقيمة 37.622,22 د2هم 

 376 عن ب:  ع دل  السيد  للحصة، 

د2هم   37.622,22 بقيمة  حصة 

للحصة

عن ب،  املحجوب  الّسّيد   : يقرأ 

 بقيمة 100 د2هم 
ً
َيمتِلك 248 نصيش 

للّنصيب الواِحد

عن ب،  اللطيف  عشد  الّسّيد 

 بقيمة 100 د2هم 
ً
َيمتِلك 376 نصيش 

للّنصيب الواِحد

 376 َيمتِلك  الّسّيد ع دل عن ب، 

للّنصيب  د2هم   100 بقيمة   
ً
نصيش 

الواِحد

الش قي بدو9 تغيير.

677I

ديوا9 الخدم ت

OKR TRAVUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ديوا9 الخدم ت

ش 2ع محمد الخ مس 2قم 94 سيدي 

ق سم ، 16000، سيدي ق سم 

املغرب

OKR TRAVUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مركز بير 

الط لب - 16000 سيدي ق سم 

املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.28723

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   04 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) اد2يس عقراش 

أصل  من  اجتم عية  حصة   500

1.000 حصة لف ئدة  السيد )ة) نو2 

الدين  الري بت 2يخ 04 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 08 بت 2يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

م 22 2223 تحت 2قم 112.

678I

SOMANEX

نيو ووش ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

SOMANEX

3، ش 2ع 9 بريزاش تق طع ش 2ع 

2ح ل املسكيني ، 20140، الدا2 

الشيض ء املغرب

نيو ووش ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي كلم 

10400 ش 2ع الشفش وني عي9 

السشع - 21000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.62671

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2021 دجنبر   28 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

من  أي  د2هم«   8.137.222«

 3.313.722« إلى  د2هم«   CAPITAL«

مق صة  إجراء    : طريق  عن  د2هم« 

مع ديو9 الشركة املحددة املقدا2 و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861402.

679I

ديوا9 الخدم ت

OKR TRAVUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ديوا9 الخدم ت
ش 2ع محمد الخ مس 2قم 94 سيدي 

ق سم ، 16000، سيدي ق سم 
املغرب

OKR TRAVUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي مركز بير 
الط لب - 16000 سيدي ق سم 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

2قم السجل التج 2ي 28723
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 فبراير   04 في  املؤ2خ 
 OKR« من  الشركة  تسمية  تغيير 

. »OKR AGRI« إلى »TRAVUX
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

م 22 2223 تحت 2قم 112.
680I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CO&A اوميغا رنتينغ ياشت
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش 2ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسم ني 2قم 6 اق مة ب 2يس- أ 
تطوا9 ، 93222، تطوا9 املغرب

اوميغ  2نتينغ ي شت CO&A شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

سيدي إد2يس إق مة شالل 2قم 7 
تطوا9 - تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم السجل التج 2ي: 33293

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : اوميغ  

CO&A 2نتينغ ي شت

2حالت  غرض الشركة بإيج ز:    -

السي حية في الشحر

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 7 2قم  شالل  إق مة  إد2يس  سيدي 

تطوا9 - تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الخولطي  نبيل  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

جشل زمزم س ني ت طو2يس مضيق 

93222 تطوا9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

 CO&A ي شت  2نتينغ  اوميغ    -

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

والك ئن  بصفته    الوحيد«  الشريك 

سيدي  ش 2ع  ب:  اإلجتم عي  مقره  

تطوا9   7 2قم  شالل  إق مة  إد2يس 

تطوا9 املغرب 2قم السجل   93222

 33293 االقتض ء:  عند  التج 2ي 

املمثل الدائم: نبيل الخولطي 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) نبيل الخولطي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.33293

681I
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ASMAA MEDIA GROUP

GHALICO
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش 2ع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي الشيض ء، 20000، 

الشيض ء املغرب

GHALICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10 زنقة 

الحرية الط بق الث لت الشقة 2قم 

5 - الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574941

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GHALICO

التطوير  - غرض الشركة بإيج ز: 

لجميع  العق 2ي  املق ول  العق 2ي 

املعدات و   . .التقسيم  اعم ل الشن ء 

و  اقتن ء  و  .إنش ء  املتنوعة  االعم ل 

تأجير و تركيب و تشغيل أي منشأة 

ب لنش ط  تتعلق  عمل  و2شة  أو 

االجتم عي.

- عنوا9 املقر االجتم عي: 10 زنقة 

 5 الحرية الط بق الث لت الشقة 2قم 

- الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

ال يوجد

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) بزو2 حسن بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: تجزئة النصرزنقة 
الشيض ء   - الشق  عي9   25 2قم   31

املغرب
الدين  نو2  بزو2  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
25 عي9 الشق -  النصرزنقة 31 2قم 

الشيض ء املغرب
بزو2 احمد بصفته)ا)   السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: تجزئة النصر زنقة 
الشيض ء   - الشق  عي9   25 2قم   31

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
املسؤولية  ذات  »شركة   -  -
مقره   والك ئن  بصفته    املحدودة« 
السجل  2قم   -  -  -  - ب:  اإلجتم عي 
املمثل   - االقتض ء:  عند  التج 2ي 

الدائم: - 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بزو2 نو2الدين 

- السيد)ة) بزو2 احمد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.574941
682I

GECAFISC

UWP MAROC INVEST
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 22252،
CASABLANCA MAROC

UWP MAROC INVEST شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 77 زنقة 
محمد سميحة الط بق 10 الشقة 

57 - الدا2الشيض ء  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573387

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 07 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 UWP بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

MAROC INVEST

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
عق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 77 زنقة 

محمد سميحة الط بق 10 الشقة 57 

- الدا2الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 PFLUG السيد)ة)   -

والك ئن  بصفته)ا)    WOLFGANG

عنوانه ب: امل ني  . اسن امل ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 PFLUG السيد)ة)   -

 WOLFGANG
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   23 بت 2يخ 

.573387

683I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASH DISTANCE

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش 2ع املوحدين تجزئة االميرة 

الط بق االول 2قم 02،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب

CASH DISTANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

موالي 2شيد 37 ش 2ع بغداد الط بق 

اال2�ضي 2قم 38 93122 الفنيدق -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33241

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 CASH : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

DISTANCE

- غرض الشركة بإيج ز: - وسيط 

تحويل األموال.

)خدم ت  الخدم ت  تقديم   -

متعددة)،

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

موالي 2شيد 37 ش 2ع بغداد الط بق 

اال2�ضي 2قم 38 93122 الفنيدق -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 50.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

- مشلغ الحصص النقدية: 50.000 

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

بكر او2زا9 بصفته)ا)   السيد)ة)   -
موالي  تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن 
 93122  37 2شيد ش 2ع بغداد 2قم 

الفنيدق املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بكر او2زا9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.33241
684I

MATCOMPTA

MM DESIGN INTERIEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MATCOMPTA
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

92212، TANGER MAROC
MM DESIGN INTERIEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي س حة 
موزا2 ش 2ع محمد الخ مس  الط بق 
األ2�ضي عم 2ة 2 2قم 76 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.113231

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 م 22   23 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
يوسف املود9  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتم عية  حصة   60
عشد  )ة)  السيد  حصة لف ئدة    100

م 22   23 بت 2يخ  املود9  الرحم 9 

.2223

يوسف املود9  )ة)  تفويت السيد 

 100 حصة اجتم عية من أصل   32

حصة لف ئدة  السيد )ة) عمر الجيدي 

بت 2يخ 23 م 22 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   09 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 3644.

685I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»AB2 TRANS«

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24222، الجديدة املغرب

»AB2 TRANS«  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 12، زنقة 

س 2ية زونعيم، الط بق الث لث، 

الشقة 3، النخيل 20000 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575183

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

23 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 AB2« بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

 »TRANS

نقل   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -
العم ل. - كراء ألي ت النقل. - أشغ ل 

مختلفة والشن ء.
 ،12 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
زنقة س 2ية زونعيم، الط بق الث لث، 
الدا2   20000 النخيل   ،3 الشقة 

الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

ابوالعالء  يونس  السيد)ة)   -
 ،44 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الجديدة   241000 الشهداء،  ش 2ع 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) يونس ابوالعالء 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575183
686I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

» BETA-HOUSS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24222، الجديدة املغرب
»BETA-HOUSS « شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10، زنقة 
الحرية، الط بق الث لث، الشقة 

5، الدا2 الشيض ء - - الدا2 الشيض ء 
املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.471543
الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   28 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
2أسم له   مشلغ    »  BETA-HOUSS«
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
10، زنقة الحرية، الط بق  اإلجتم عي 
الشيض ء  الدا2   ،5 الشقة  الث لث، 
 : املغرب نتيجة ل  الدا2 الشيض ء   -  -

تسويق منتوج ت الشركة..
و حدد مقر التصفية ب 10، زنقة 
 - ،5 الحرية، الط بق الث لث، الشقة 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب. 
و عي9:

السيد)ة) نو2الدين   الشوه دي و 
24000 الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861873.
687I

قصر الحكم ء

قصر الحكماء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

قصر الحكم ء
فيال بسمة 2قم 129 الط بق السفلي 
زنقة اليرموك جليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
قصر الحكم ء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : فيال 
بسمة 2قم 129 الط بق السفلي 

زنقة اليرموك جليز - 40000 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.59869

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

10 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

قصر الحكم ء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
د2هم وعنوا9   1.255.900 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي فيال بسمة 2قم 129 

الط بق السفلي زنقة اليرموك جليز - 

40000 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

وجود نش ط.

و عي9:

السيد)ة) محمد نجيب  الكرم عي 

 129 2قم  بسمة  فيال  عنوانه)ا)  و 

اليرموك جليز  زنقة  السفلي  الط بق 

)ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

فيال  وفي   2223 فبراير   15 بت 2يخ 

السفلي  الط بق   129 2قم  بسمة 
زنقة اليرموك جليز - 40000 مراكش 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   09 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145793.

688I

MATCOMPTA

MM DESIGN INTERIEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة

MATCOMPTA
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

92212، TANGER MAROC
MM DESIGN INTERIEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوا9 مقره  االجتم عي س حة 

موزا2 ش 2ع محمد الخ مس  الط بق 

األ2�ضي عم 2ة 2 2قم 76 - - طنجة .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.113231

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 23 م 22 2223 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   09 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 3644.

689I

la sincérité إنتم ئية 

SOLH DE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

la sincérité إنتم ئية
زنقة بئر أنز2ا9 عم 2ة ٣ الشقة 

١٣ ش 2ع محمد الخ مس ف 2 ، 

32222، ف 2 املغرب

SOLH DE BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 146 

جن 9 بوعن 9 سيدي بوجيدة - 

32222 ف 2 املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.36115

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر2 حل   2223 ين ير   05 املؤ2خ في 

SOLH DE BATIMENT شركة ذات 

2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا9  د2هم   120.000

اإلجتم عي 146 جن 9 بوعن 9 سيدي 

بوجيدة - 32222 ف 2 املغرب نتيجة 

ألصشح ص في وضع الشركة أقل من 
الشرك ء  قر2  امل ل  2أ2   (1/4( 2بع 

ب لتصفية اإلجم لية ..

و عي9:
لحم م�ضي و  حسن     السيد)ة) 
امرود2  11تجزئة  2قم  عنوانه)ا) 
املغرب  ف 2   3222 الخيل  ملعب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 05 ين ير 2223 وفي 146 جن 9 
 32222  - بوجيدة  سيدي  بوعن 9 

ف 2 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   05 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 5923/2223.
690I

ك بيموك

ZINEB KAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ك بيموك
20 زنقة شونيي الدا2الشيض ء ، 
20070، الدا2الشيض ء املغرب

ZINEB KAF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
جوهرة الرحمة مجموعة 4 عم 2ة 1 
الشقة 1 اوالد احمد 1 دا2 بوعزة    - 

27223 الدا2الشيض ء املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.493319

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2223 ين ير   17 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ    ZINEB KAF املحدودة 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
جوهرة  اق مة  اإلجتم عي  مقره  
الرحمة مجموعة 4 عم 2ة 1 الشقة 1 
 27223 - 1 دا2 بوعزة     اوالد احمد 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا2الشيض ء 
توقف النش ط التج 2ي منذ تأسيس 

الشركة..
اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 عم 2ة   4 جوهرة الرحمة مجموعة 
الشقة 1 اوالد احمد 1 دا2 بوعزة    - 

27223 الدا2الشيض ء املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) زينب   ق ف و عنوانه)ا) 

اق مة كوثر 1 عم 2ة 1 2قم 5 الرحمة 

 27223 النواصر  بوعزة  دا2   2

)ة)  كمصفي  املغرب  الدا2الشيض ء 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

 4 الرحمة مجموعة  اق مة جوهرة   :

دا2   1 اوالد احمد   1 الشقة   1 عم 2ة 

بوعزة   الدا2الشيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 862162.

691I

PMEHORIZON CONSULTING

الشركة الفالحية بوسبنيا
تأسيس شركة

PMEHORIZON CONSULTING

  RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA BUREAU NR 15

 KENITRA ، 14222، KENITRA

MAROC

الشركة الفالحية بوسشني  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 59 

ش 2ع موالي عشد العزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14000 

القنيطرة  -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68511

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

الشركة الفالحية بوسشني 
شركة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
تسيير األ2ا�ضي والضيع ت    - فالحية 
اإلستثم 2و التج 2ة في كل   ٖ الفالحية 
م  هو فالحي من معدات و مح صيل .

 59 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 
ش 2ع موالي عشد العزيز إق مة موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14000 

القنيطرة  -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، 
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
بوسشني   اد2يس  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
  14000 املن صرة  برج ل  أوالد  دوا2 

القنيطرة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) اد2يس بوسشني  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.68511
692I

STE ANGLE DE GESTION SARL

أكرسان فواياج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
STE ANGLE DE GESTION SARL

ش 2ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسم ني 2قم 6 اق مة ب 2يس- أ 

تطوا9 ، 93222، تطوا9 املغرب

أكرس 9 فواي ج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

9 أبريل طريق املط 2 س ني  2مل 

تطوا9 ش 2ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسم ني 2قم 6 93222 تطوا9 

املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 20 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) الش ي دين  

ذات  »شركة  فواي ج  أكرس 9  و 

املسؤولية املحدودة«  والك ئن مقره  

طريق  أبريل   9 ش 2ع  ب:  اإلجتم عي 

املط 2 س ني  2مل تطوا9

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 1457

أكرس 9  لشركة  جدد  كمسيرين 

فواي ج.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   23 االبتدائية بتطوا9 بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 670.

693I

ECOCOMPTA

T S O SERVICES

تأسيس شركة

ECOCOMPTA

 RESIDENCE AL FAJR IMMO

 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA ، 22292،

CASABLANCA MAROC

T S O SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي   تجزئة 

االم 9 2قم 5 الط بق االول م 2 8 

عي9 السشع  20250 الدا2الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574987

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 T S O اإلقتض ء، بمختصر تسميته : 

SERVICES

نقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشض ئع

- عنوا9 املقر االجتم عي:   تجزئة 

 8 الط بق االول م 2   5 االم 9 2قم 

عي9 السشع  20250 الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اوعنطر عشدالرحم 9  السيد)ة)   -

 25 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ش 2ع الشفش وني ط بق 4 عي9 السشع 

2253 الدا2الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) اوعنطر عشدالرحم 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.574987

694I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ADARNOV

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N24 ، 14222،

KENITRA Maroc

ADARNOV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

حم 9 الفطواكي شقة 2قم 01 اقمة 

73 14000 القنيطرة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

50095

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 31 

شركة  تأسيس  تقر2   2018 يوليوز 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ADARNOV

-بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الزيت بنصف الجملة.

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اقمة   01 حم 9 الفطواكي شقة 2قم 

73 14000 القنيطرة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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الهيطوط  سعيد  السيد)ة)   -
اللة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الغرب  اال2بع ء  سوق  مركز  ميمونة 

14000 القنيطرة املغرب
الهيطوط   حمزة  السيد)ة)   -
اللة  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الغرب  اال2بع ء  سوق  مركز  ميمونة 

14000 القنيطرة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سعيد الهيطوط 
- السيد)ة) حمزة الهيطوط  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2018 غشت   07 بت 2يخ 

.50095
695I

DAR ALKHIBRA

FORMIND AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN ، 100

22222، CASABLANCA MAROC
FORMIND AFRICA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
سمية إق مة شهرزاد 3, الطشق 

الخ مس, 2قم -22 النخيل - - الدا2 
الشيض ء  املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم السجل التج 2ي 393933.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 02 فبراير 2223 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
»ش 2ع سمية إق مة شهرزاد 3, الطشق 
الدا2   -  - النخيل   22- 2قم  الخ مس, 
الشيض ء  املغرب« إلى »ش 2ع زوليخة 
 5 الط بق  بزنس  مك   عم 2ة  ن صري 
الدا2   -  - 26 سيدي معروف  الشقة 

الشيض ء   املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 860021.
696I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

SDAIM - صديم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
22472، CASABLANCA MAROC

SDAIM - صديم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 20 زنقة 

كغونوبل الط بق الث ني 2قم 4 
الصخو2 السوداء - الدا2 الشيض ء 

املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.81243

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2022 دجنبر   12 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   6.500.000«
»CAPITAL د2هم« إلى »11.500.000 
د2هم« عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أ2ب ح أو عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 850125.
697I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

SDAIM - صديم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
22472، CASABLANCA MAROC

SDAIM - صديم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 20 زنقة 

كغونوبل الط بق الث ني 2قم 4 
الصخو2 السوداء - - الدا2 الشيض ء 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.81243

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تمت   2022 دجنبر   28 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة) مو�ضى بنفريحة 
115.000 حصة اجتم عية من أصل 
)ة)  السيد  حصة لف ئدة    115.000
دجنبر   28 بت 2يخ  بنفريحة  حمزة 

.2022
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 04 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 853215.
698I

FITREC SARL.AU

R & R PROPERTY PARTNERS
تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93222، TETOUAN MAROC

 R & R PROPERTY PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 284 ش 2ع 

املسيرة الخضراء شقة 4 مرتيل 
93222 مرتيل -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3216
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 R & R : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

PROPERTY PARTNERS
- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 

العق 2ي
 284 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ش 2ع املسيرة الخضراء شقة 4 مرتيل 

93222 مرتيل -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الزمو2ي  2ضوا9  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 
 93222 كو2نيش   2 عم 2ة  شمس 

مرتيل املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) 2ضوا9 الزمو2ي 
- السيد)ة) هش م الزمو2ي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.3216
699I

GLOFID

S&G BATIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLOFID
196 ش 2ع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 22322، الدا2 
الشيض ء املغرب

S&G BATIM شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : 75 ش 2ع 

11 ين ير الط بق األول الشقة 2 169 

- 20000 الدا2 الشيض ء املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.527263

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

2022 تقر2 حل  املؤ2خ في 31 دجنبر 

شركة ذات مسؤولية   S&G BATIM

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

ين ير   11 75 ش 2ع  مقره  اإلجتم عي 

الط بق األول الشقة 2 169 - 20000 

لعدم  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 

بلوغ األهداف الس مية .

و عي9:

الديب و  الدين    عالء  السيد)ة) 

عنوانه)ا) العنترية 1 زنقة 2 2قم 126 

املغرب  الشيض ء  الدا2   20000 م  ح 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 2يخ 31 دجنبر 2022 وفي 75 ش 2ع 

11 ين ير الط بق األول الشقة 2 169 

- - الدا2 الشيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861904.

700I

الهدى لالستش 2ة ش م م

STE CLUB FES MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

الهدى لالستش 2ة ش م م

2قم 71 شقة 9 ش 2ع الز2قطوني 

املدينة الجديدة ف 2 ، 32222، 

ف 2 املغرب

 STE CLUB FES MARKETING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 
1 الط بق 3 2قم 12 تجزئة الهواء 
الجميل حي الدك 2ات - - ف 2 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.52347

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 م 22   08 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE محدودة ذات الشريك الوحيد 
مشلغ    CLUB FES MARKETING
وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  
الط بق   1 عم 2ة  اإلجتم عي  مقره  
الجميل حي  تجزئة الهواء   12 2قم   3
 : - ف 2 املغرب نتيجة ل   - الدك 2ات 

الت كل الكلي للرأسم ل االجتم عي..
عم 2ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الهواء  تجزئة   12 2قم   3 الط بق   1
الجميل حي الدك 2ات - - ف 2 املغرب. 

و عي9:
و  قرب ل  بديعة    السيد)ة) 
 201 بلوك  الحرية  د2ب  عنوانه)ا) 
الدا2   20000 الحسني   الحي  2قم7 
الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6592.
702I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

Z-BROTHERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 32222، fès

Maroc

Z-BROTHERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 170 مكر2 

بلوك حي كريوا زواغة  - 32222 

ف 2 املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.34239

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تم   2223 فبراير   09 في  املؤ2خ 

قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 

 CAPITAL« 900.000 د2هم« أي من«

عن  د2هم«   1.000.000« إلى  د2هم« 

إدم ج احتي طي أو أ2ب ح أو    : طريق 

عالوات إصدا2 في 2أ2 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   06 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6553.

723I

PROMO2223

PROMO2023

تأسيس شركة

PROMO2223

2قم 12 خ لد بن الوليد الط بق 

الث لث 2قم 8 - طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

PROMO2223 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 12 

خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 

8 - طنجة 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135611

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

PROMO2223

أشغ ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشن ء وأشغ ل متعددة اخرى 

 12 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 

8 - طنجة 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ص ديق  حم د  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 90000 طنجة   القديمة  الس نية 

طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حم د ص ديق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.135611

704I
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GENERAL DE COMPTABILITE

 SOCIETE

 D›AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES

 VERTS EDDAHBY  ET

-CONSORT-SATEV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

GENERAL DE COMPTABILITE

ش 2ع محمد اديو2ي مك تب زالغ 

الط بق الت ني الرقم 5 ف 2 ، 

32222، ف 2 املغرب

 SOCIETE D›AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES VERTS

EDDAHBY  ET CONSORT-

SATEV- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 79 مكر2 

الحي الصن عي بنسودة - 32222  

ف 2  املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 06 م 22 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) الحمومي  خديجة 

- السيد)ة)  الدهبي ط 2ق 

 SOCIETE و- 

 D’AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES VERTS

EDDAHBY  ET CONSORT-

املسؤولية  ذات  »شركة   -SATEV

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: 79 مكر2 الحي الصن عي بنسودة

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -

 SOCIETE كمسيرين جدد لشركة

 D’AMENAGEMENT ET

 TRAVAUX DES ESPACES VERTS

EDDAHBY  ET CONSORT-

.-SATEV

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  بف 2  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1475.

705I

MBGA

RELIANCE CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 22252،

CASABLANCA MAROC

RELIANCE CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 49، 

زنقة سعد إبن أبي وق ص، ط بق 

4، 2قم 8 - 20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 28 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) عم 2ي 2ح ب 

و- RELIANCE CAPITAL »شركة 

والك ئن  ذات املسؤولية املحدودة«  

زنقة   ،49 2قم  مقره  اإلجتم عي ب: 

سعد إبن أبي وق ص، ط بق 4، 2قم 8

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 232463

لشركة  جدد  كمسيرين 

.RELIANCE CAPITAL

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861617.

706I

COMPTA-YASS SARL AU

FALCON PARTS
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 12 V.N SAFI ،

46222، SAFI MAROC

FALCON PARTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 216 ش 2ع 

الشهيد عشد الع لي بن شقرو9 

حي التقدم آسفي املغرب 46000 

آسفي -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

13623

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   16

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FALCON PARTS

- غرض الشركة بإيج ز: ت جر قطع 

الغي 2 و زيوت السي 2ات

 216 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع الشهيد عشد الع لي بن شقرو9 

 46000 املغرب  آسفي  التقدم  حي 

آسفي -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) عشد الرحم 9 اشحيم 

 155 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

بلوك 28 حي سعيدة 1 آسفي 46000 

آسفي املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد الرحم 9 اشحيم 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   02 بت 2يخ 

.13623

707I

PROMO2223

 AFRIC›ARCHIVES
CONSULTING

تأسيس شركة

PROMO2223

2قم 12 خ لد بن الوليد الط بق 

الث لث 2قم 8 - طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 AFRIC›ARCHIVES CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 12 

خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 

8 - طنجة 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135613

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AFRIC’ARCHIVES CONSULTING
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إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
الوث ئق وحفظه  م دًي  وإلكترونًي  

وأجهزة  املكتبية  اللوازم  بيع 
الكمشيوتر 

أنشطة دعم املق والت
التكوين ت واالستش 2ات

 12 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 
خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 

8 - طنجة 90000 طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد برادة بصفته)ا)  
لوالمب  زنقة   3 ب:  عنوانه  والك ئن 
حي  سهيل  اق مة   9 شقة   5 ط بق 
 22523 الشيض ء  الدا2  املستشفي ت 

الدا2 الشيض ء املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد برادة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.135613
708I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

CHETOUANI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

ش 2ع الز2قطوني  عم 2ة السع دة 
بلوك ب شقة 2قم 02 الط بق 5 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

 CHETOUANI TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ظهر املحلة 

تجزئة السالم 2 ا 66 2قم 6 الزا2ي 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.31263

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   20 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتم عية من  حصة   84 الرمض ني 

)ة)  السيد  أصل 334 حصة لف ئدة  

هش م سعيد بت 2يخ 20 فبراير 2223.

الدين  نصر  )ة)  السيد  تفويت 

فتحي 83 حصة اجتم عية من أصل 

333 حصة لف ئدة  السيد )ة) هش م 

سعيد بت 2يخ 20 فبراير 2223.

الرحم 9  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتم عية  حصة   83 سفن ج 

)ة)  السيد  أصل 333 حصة لف ئدة  

هش م سعيد بت 2يخ 20 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   07 بت 2يخ  بوجدة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 2709.

709I

FOUZMEDIA

ENT.HADDAOUI RB

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

ENT.HADDAOUI RB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 59 ش 2ع 

موالي عشدالعزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 14000 القنيطرة 

-إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

68521

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

ENT. بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

HADDAOUI RB

ت جر  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مستو2د في الخردة املعدنية 

 59 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ش 2ع موالي عشدالعزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 14000 القنيطرة 

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) حداوي 2بيع بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: في  م 2وني الرقم 

44 --- ب 2م  إيط لي 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حداوي 2بيع 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.68521

710I

CANOCAF SARL

PROJET MEDICARIF

إعال9 متعدد القرا2ات

CANOCAF SARL

ش 2ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

2قم 7 الط بق الث ني 2قم 23 

 NADOR ،62000 ،2الن ظو

MAROC

PROJET MEDICARIF  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 15 زنقة 

عش 2 محمود العق د  - - الن ظو2 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.18883

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

الحصص  تفويت  على  املص دقة 

ين ير   23 بت 2يخ  املقر2ة  االجتم عية 

بي9 الس دة أبريغش محمد،    2223

أح دوش مصطفى، وق ص أحمد من 

و السيد أ2ن و ص لح من جهة  جهة، 

أخرى

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر االجتم عي للشركة

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

مالئمة النظ م األس �ضي للشركة 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند 2قم 

 ( محمد  أبريغش  الس دة  م يلي: 

أح دوش مصطفى  40.550 حصة)، 

أحمد  وق ص  حصة)،   40.550  (

 ( ص لح   أ2ن و  و  حصة)   40.550  (

40.550 حصة)

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

الى  للشركة  االجتم عي  املقر  تحويل 

ايلو 34 - 07، حي حي املط 2 - الن ظو2 
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 08 م 22 

2223 تحت 2قم 5497.

711I

afaqconseil

LINK TOWN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

LINK TOWN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الحي 

الصن عي سيدي غ نم 2قم 244 

الط بق 1  مراكش 40000 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133627

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 25 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LINK بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

TOWN

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
عق 2ي

الحي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 244 2قم  غ نم  سيدي  الصن عي 

الط بق 1  مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الص كي  يوسف  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املح ميد 5 2قم 883 مراكش 40000 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

الص كي  يوسف  السيد)ة)   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا) 

املح ميد 5 2قم 883 مراكش 40000 

مراكش املغرب
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.133627

712I

CANOCAF SARL

PROJET MEDICARIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2 

CANOCAF SARL

ش 2ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 
2قم 7 الط بق الث ني 2قم 23 

 NADOR ،62000 ،2الن ظو

MAROC

PROJET MEDICARIF »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 15 زنقة 
عش 2 محمود العق د  - - الن ظو2 

املغرب.

»إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.18883

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 ين ير 2223 تقر2 إض فة 

شع 2 تج 2ي للشركة وهو:

 CLINIQUE NADOR DES
SPECIALITES

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لن ضو2  بت 2يخ 08 م 22 

2223 تحت 2قم 5497.
713I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

TECH HOUSE NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°12 TETOUAN ، 93222،

TETOUAN MAROC
TECH HOUSE NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

محمد بنونة جن 9 شقو2 2قم 31  - 
93222 تطوا9 املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.18355

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 ين ير   23 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   222.222,22«
»CAPITAL د2هم« إلى »252.222,22 
مق صة  إجراء    : طريق  عن  د2هم« 
مع ديو9 الشركة املحددة املقدا2 و 

املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 2841.
714I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

YACIN T.D SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 ش 2ع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 20 ش 2ع املتنبي الطتشق االول 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب
YACIN T.D SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 فاللة 
اودي تكزيرت - 23222  بني مالل 

املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.5889

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2223 فبراير   13 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
 CAPITAL« 500.000 د2هم« أي من«
عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل  بت 2يخ 07 م 22 

2223 تحت 2قم 1594.
715I

EDCF Auditُ

اشقيق اكريكول
تأسيس شركة

EDCF Auditُ
 N°36 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 53122، Azrou Maroc
اشقيق اكريكول شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 6 
زنقة 11 شقة 2 حي الط ج احداف  

53122 از2و -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
1927

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
اإلقتض ء، بمختصر تسميته : اشقيق 

اكريكول
االنت ج  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الفالحي 
 6 2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
حي الط ج احداف    2 شقة   11 زنقة 

53122 از2و -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
- مشلغ الحصص النقدية: 10.000 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

اشقيق  احمد  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
احداف  الث ني  الحسن  ش 2ع   49

53122 از2و املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) احمد اشقيق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.1927
716I

STE  FIDU  WHITE

البركة اوريو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65822، TAOURIRT MAROC

البركة او2يو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 1322حي 

التقدم - 65800 ت و2يرت املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.1047

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
اإلستثن ئي ملؤ2خ في 23 فبراير 2223 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
املحدودة البركة او2يو  مشلغ 2أسم له  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اإلجتم عي 1322حي التقدم - 65800 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  ت و2يرت 

تحقيق الهدف االجتم عي .
و حدد مقر التصفية ب 1322حي 

التقدم - 65800 ت و2يرت املغرب. 
و عي9:

عشيدي  العزيز   عشد  السيد)ة) 
حي  سبتة  زنقة   1152 عنوانه)ا)  و 
املغرب  ت و2يرت   65800 التقدم 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت و2يرت  بت 2يخ 02 م 22 

2223 تحت 2قم 528.
717I

KHA IMMO

KHA IMMO
تأسيس شركة

KHA IMMO
145 ش 2ع محمد الخ مس الط بق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
KHA IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

موالي اسم عيل اق مة فوليبيليس 
الط بق االول بلوك 2 2قم 53 

طنجة  90000 طنجة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135685

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 KHA بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

IMMO

إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وتشغيل العق 2ات وامللكية املشتركة

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

فوليبيليس  اق مة  اسم عيل  موالي 

الط بق االول بلوك 2 2قم 53 طنجة  

90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

خنوج  املجيد  عشد  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: طريق 

الش طى  برج  نو2  اق مة  م الب ط  

90 90000 طنجة  12 عم 2ة  الط بق 

املغرب

- السيد)ة) مريم بق لي  بصفته)ا)  

بروكسل بلجيك    والك ئن عنوانه ب: 

1000 بروكسل بلجيك  

- السيد)ة) لويزة خنوج بصفته)ا)  

 1000 بلجيك    ب:  عنوانه  والك ئن 

بروكسل بلجيك  

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد املجيد خنوج 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.135685

718I

الركيبي

STE BAMBARI PHARMA
تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

STE BAMBARI PHARMA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة ام ل 

ش 2ع املسيرة الخضراء 2قم 176 
كلميم 81000 كلميم -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4575

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BAMBARI PHARMA

بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املنتج ت الششه طشية

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
ام ل ش 2ع املسيرة الخضراء 2قم 176 

كلميم 81000 كلميم -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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بوكليم  العزيز  عشد  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

اب ينو كلميم 81000 كلميم املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد العزيز بوكليم 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   02 بت 2يخ 

.4575

719I

FOUZMEDIA

STE ROA SKY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14222، kenitra

maroc

STE ROA SKY IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 59 ش 2ع 

موالي عشدالعزيز إق مة موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 08 م 22 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) بلدي عشدالحميد 

املسؤولية  ذات  »شركة  و 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: --

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: --

 STE ROA كمسيرين جدد لشركة

.SKY IMMO

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت 2يخ 09 م 22 

2223 تحت 2قم 94649.

720I

FIDUINVEST

LADRILLOS BELHADJ
تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 92222، TANGER

MAROC

LADRILLOS BELHADJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي طريق 

تطوا9 حي الزوفري زنقة 1 2قم 1 

90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135577

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

LADRILLOS BELHADJ

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

بصفة ع مة جميع اشغ ل الشن ء 

الغرض االس �ضي  التي تدخل ضمن 

للشركة

االستيراد و التصدير

طريق  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 1 2قم   1 زنقة  الزوفري  حي  تطوا9 

90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 1.000 وصف موجز له  وتقييم له : 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ب لح ج  علي  اوالد  السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   احمد 

تجزئة االميرة زنقة مربي  2قم 36  ب: 

92100 الفنيدق املغرب

ب لح ج  علي  اوالد  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه  مصطفى بصفته)ا)  

 02 ب: ك يي بيد2و مو2ينو بريكو 2قم 

ب أ بيسو 02 د 0 سبتة اسش ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

ب لح ج  علي  اوالد  السيد)ة)   -

احمد 

ب لح ج  علي  اوالد  السيد)ة)   -

مصطفى 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.135577

721I

STE ZAIN FISH

STE OD RENT CARS
إعال9 متعدد القرا2ات

STE OD RENT CARS
حي واد الشي ف 2قم 52 ، 73222، 

الداخلة املغرب
STE OD RENT CARS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: حي واد 

الشي ف 2قم 52  - - الداخلة املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.23571

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 06 م 22 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  اسهيب  هدى  املسيرة  استق لة 
وظيفة التسير وتعيي9 السيدة حجيشة 
للمدة  للشركة  وحيدة  مسيرة  هدا2 

غير محدودة 
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 

SARL-AU الى SARL
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :14 2قم  بند 

م يلي: تسير الشركة
بند 2قم 3: الذي ينص على م يلي:  
التسمية مع الشكل الق نوني للشركة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 09 بت 2يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

م 22 2223 تحت 2قم 359/2223.
722I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة واالستشـ 2ات 

القـ نـونيـة

VISIBLY
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـ سشة 
واالستشـ 2ات القـ نـونيـة

220 شـ 2ع مكـة عمـ 2ة صـومأصيـل 
الطـ بق األول ص,ب 538 العيـو9 ، 

70000، العيـو9 املغـرب
VISIBLY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محـج 
محمـد السـ د2  ، 2قـم 256 ، 

العيـو9. 70000 العيـو9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
44853

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

VISIBLY

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

أخص ئـي  والنظ 2ات  •الشصري ت 

الشصري ت؛

)الشصري ت  •أخص ئـي الشصري ت 

والنظ 2ات وبيع جميع امللحق ت ذات 

الصلة)؛ 

 ، ب لتجزئة  الشصري ت  •بيع 

بيع   ، العدس ت  أنواع  جميع  بيع 

وتركيب العدس ت التصحيحية ، بيع 

الالصقة  العدس ت  بيع   ، النظ 2ات 

للنظ 2ات  التنظيف  منتج ت  بيع   ،

والعدس ت ، وبيع األصن ف املتنوعة؛

جميع  وتمثيل  وشراء  •بيع 

للمنتج ت  التج 2ية  العالم ت 

والنظ 2ات  واإلط 2ات  الشصـرية 

من  وغيره   الالصقة  والعدس ت 

بنش ط  الصلة  ذات  املنتج ت 

أخص ئي الشصري ت. إلخ….. ؛

محـج  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 ،  256 2قـم   ، السـ د2   محمـد 

العيـو9. 70000 العيـو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بصفته)ا)   عتـ م  ايـة  السيد)ة)   -

حـي   1257 2قـم  والك ئن عنوانه ب: 

العيـو9   70000 العيـو9  العـودة 

املغـرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) ايـة عتـ م 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.44853

723I

TAZA CONSULTING

SOCIETE JP-GNB
تأسيس شركة

TAZA CONSULTING
 AVENUE KESSOU MEDDAH

 RESIDENCE CHAMA BUREAU
29، 35222، taza maroc

SOCIETE JP-GNB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 188 

تقسيم الري ض ، ش 2ع صفرو شقة 
3 ط بق 2 - - املغرب 32252  ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

3324

 31 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

2022 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

SOCIETE JP-GNB

إصالح  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وتركيب املعدات واآلالت امليك نيكية 

وتسويقه -تركيب  واإللكترونية 
الششك ت واألمن والصوت والديكو2 

للمك تب  اآللي  التشغيل  وأنظمة 

وتسويقه 

 188 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

، ش 2ع صفرو شقة  تقسيم الري ض 

3 ط بق 2 - - املغرب 32252  ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
السيد)ة) علي كنشو2 بصفته)ا)    -
ش 2ع اكنول   20 والك ئن عنوانه ب: 
1 جن 9 توازة سيدي بوجيدا 32252 

ف 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) علي كنشو2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2022 غشت   04 بت 2يخ 

.3324
724I

THE RIGHT POINT

 EASYFLYERS LOGISTICS 
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 22222،

CASABLANCA MAROC
 EASYFLYERS LOGISTICS 

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 
ش 2ع مر2 سلط 9 الدو12، 

الشقة 3،الدا2الشيض ء - 22322 
الدا2الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.536329

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 10 فبراير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 
الدو12،  سلط 9  مر2  ش 2ع   26«

 22322  - 3،الدا2الشيض ء  الشقة 

الدا2الشيض ء املغرب« إلى »134 ش 2ع 
العت ب 2ي   مشنى  شنتم 2  العت ب 2ي  
 19 املكتب  الدو52  األعم ل  مركز 

 - الدا2الشيض ء  مع 2يف،  توسعة 

20000 الدا2الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 9358.

725I

fidmbk

ASSOCIA-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
ASSOCIA-TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 أوالد 
بوسعيد الحواف ت 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.27697

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 ين ير   16 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

السق ي   بالل   )ة)  تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   25

سليم 9  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

العوينة  بت 2يخ 16 ين ير 2223.

السق ي   بالل   )ة)  تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتم عية  حصة   25

مجيد  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

لشيض بت 2يخ 16 ين ير 2223.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

بت 2يخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

01 م 22 2223 تحت 2قم 87.

726I

FORSABEL

FORSABEL
تأسيس شركة

FORSABEL
حي موالي 2شيد,ش 2ع االمي9 العيو9 

، 70000، العيو9 املغرب

FORSABEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي موالي 
2شيد,ش 2ع االمي9 العيو9 70000 

العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44967

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FORSABEL

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

جميع  االستيراد,تسويق  و  التصدير 

املنتوج ت,النقل,الخدم ت

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
العيو9  االمي9  2شيد,ش 2ع  موالي 

70000 العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،  

)األشخ ص  الشرك ء  حول  بي ن ت 

الطشيعيو9): 

الروح ني   سفي 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

الخ مس  محمد  ش 2ع   7 شقة  دني  

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سعيدة و2غو2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44967

727I

fidmbk

ASSOCIA-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

fidmbk

مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب

ASSOCIA-TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 أوالد 

بوسعيد الحواف ت 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 16 ين ير 2223 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) العوينة سليم 9 

- السيد)ة) مجيد لشيض 

املسؤولية  ذات  »شركة  و 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

ب: .

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: .

لشركة  جدد  كمسيرين 

.ASSOCIA-TRANS

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

01 م 22 2223 تحت 2قم 87.

728I

rochdi conseil

JORI NEGOS
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املس عدة 2قم 143 

العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

JORI NEGOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 
25 م 22 بلوك Y  2قم 641 العيو9 

70000 العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44919

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 JORI تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

NEGOS

و  الشن ء  غرض الشركة بإيج ز:   -

االشغ ل املتعددة

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
641 العيو9  Y  2قم  25 م 22 بلوك 

70000 العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

بصشكة  مش 2ك  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
ملول  ايت   66 2قم  بلوك 2  ا2ك نة 

80154 ايت ملول املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مش 2ك بصشكة 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44919

729I

HI GEST SARL AU

AZHOEVENT
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
2قم 13 حي الرج  ف هلل النخيل 

الشم لي ، 40060، مراكش املغرب

AZHOEVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي موطنة في 

مركز زينت زنقة مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق 3 شقة 14 42232 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134117

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AZHOEVENT

إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وتسيير للمنشآت السي حية

موطنة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

في مركز زينت زنقة مسلم تجزئة بوك 2 

الط بق 3 شقة 14 42232 مراكش -
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أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
األزهري  عزيز  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: مجمع 
املحمدي  حي   32 2قم   11 زنقة   22

20570 الدا2 الشيض ء املغرب
لعم 2ي  هدى  السيد)ة)   -

ك لي  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

أ2ي 9 9 ب P02 P02  إشبيلية إسش ني 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عزيز األزهري 
- السيد)ة) هدى لعم 2ي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.134117

732I

TRAGESCO

شركة رياض اموران
إعال9 متعدد القرا2ات

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2492، CASABLANCA MAROCA
شركة 2ي ض امو2ا9 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: 2ي ض 
امو2ا9 ت مرغت جم عة او2ير  - 

80000 اك دير املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.11193

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 23 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
عشد  بال  ايت  السيد  استق لة  قشول 

اللطيف من منصشه كمسير
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
افنش 2اش  ابراهيم  السيد  تعيي9 

مسيرا وحيدا للشركة
قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 
املص دقة على مجموع القرا2ات التي 

اتخذه  السيد جو9 آال9 كو2ف 
قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيي9 الق نو9 االس �ضي تشع  لذلك
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :43 2قم  بند 

م يلي: الغ ء الشند
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت 2يخ  ب ك دير   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120545.
731I

FINANCES.NET

MSET SARL
إعال9 متعدد القرا2ات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12222،
TEMARA MAROC

MSET SARL  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: عي9 عودة 
املركز ش 2ع موالي 2شيد 2ي ض الخير 
2قم 04 تم 2ة - 12000 تم 2ة املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.131617
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير 2223   06 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 
بعد استق لة السيد الشفراحي  م يلي: 
قر2   ، كمسير  مه مه  من  هللا  عشد 
الجمع الع م تعيي9 السيد إسم عيل 

2فيق كمسير وحيد لشركة ملدة غير 
محدودة

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :12 2قم  بند 
م يلي: تعيي9 مسير 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 2يخ  بتم 2ة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 12231.
732I

الركيبي

BOUHADDACH CAR
تأسيس شركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

BOUHADDACH CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي الرج ء 
في هللا ش 2ع ط 2ق بن زي د 2قم 132 

كلميم 81000 كلميم -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
4585

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BOUHADDACH CAR
كرء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق
حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الرج ء في هللا ش 2ع ط 2ق بن زي د 2قم 

132 كلميم 81000 كلميم -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوجمعة  بوهداش  السيد)ة)   -

دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

كلميم   81000 تغمرت اسرير كلميم 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بوهداش بوجمعة 

- السيد)ة) بهداش عزوه  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.4585

733I

STE OUJDA CONSULTING

شركة فريدامين لألشغال
تأسيس شركة

STE OUJDA CONSULTING

ش 2ع العونية تجزئة ق دة حسي9 

زنقة د 2 2قم 64 ، 0، وجدة املغرب

شركة فريدامي9 لألشغ ل شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

العونية تجزئة ق دة حسي9 زنقة د 2 

2قم 64 60000 وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

2684

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 23 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

فريدامي9 لألشغ ل

- غرض الشركة بإيج ز: - أشغ ل 

الشن ء

- التج 2ة

- لح م

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

العونية تجزئة ق دة حسي9 زنقة د 2 
2قم 64 60000 وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
الهربولي  2ضوا9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 06 حس ني طريق ت زة زنقة الشلسم 
2قم 49 60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) 2ضوا9 الهربولي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.2684

734I

SUCCES JOBS CONSULTIN

K & D FISH EXPORT
إعال9 متعدد القرا2ات

SUCCES JOBS CONSULTIN
ش 2ع الشعث 2قم 36 حي القد2 
العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب

K & D FISH EXPORT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

عنوا9 مقره  االجتم عي: تجزئة 2قم 
79 2قم 231 ش 2ع سبتة شقة 2قم 

02 - - العيو9 املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.23257

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 27 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 

م يلي: تغيير املسير و االمض ء
على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 

م يلي: الرفع من 2أ2 م ل الشركة
على  ينص  الذي   :23 2قم  قرا2 

م يلي: تغيير املقر االجتم عي للشركة
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 2قم  بند 
و  الح ليي9  املسييرين  اعف ء  م يلي: 
السيد وائل محمد نو2الدين  تعيي9 
وحيد  كمسير  خيري  اسم عيل 
تتع قد  و  محددة  غير  ملدة  للشركة 

الشركة ب مض ء املسيير الوحيد 
على  ينص  الذي   :02 2قم  بند 
م يلي: الرفع من 2أ2 م ل الشركة الى 
6000 حصة  بزي دة  700000 د2هم  
لنصيب السيد وائل محمد نو2الدين 

اسم عيل خيري
على  ينص  الذي   :23 2قم  بند 
م يلي: تحويل املقر الجتم عي للشركة 
السع دة  حي  مكة  ش 2ع   : ليصشح 

عم 2ة 66 الط بق االول العيو9
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4298.
735I

GBS ETUDE

GBS ETUDE
تأسيس شركة

إعال9 عن تأسيس شركة ذات   «
املسؤولية املحدودة «

شركة ذات     GBS ETUDE
املسؤولية املحدودة  وعنوا9 مقره  

اإلجتم عي شقة 2قم4، الط بق 

االول، إق مة ك دير، مر2 الخير، 

تم 2ة.12000- -

 بمقت�ضى عقد عرفي مؤ2خ في 13 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة عند  تسمية الشركة،    -

 GBS تسميته    بمختصر  اإلقتض ء، 

ETUDE

-  غرض الشركة بإيج ز: الخدم ت 

 ، اإلعداد   ، اإلدا2ة   ، والد2اسة 

والسمسرة لجميع أنواع املش 2يع

شقة  االجتم عي  املقر  عنوا9   -

ك دير،  إق مة  االول،  الط بق  2قم4، 

مر2 الخير، تم 2ة -

املدة التي تأسست من أجله      -

الشركة : 99 سنة

-    مشلغ 2أسم ل الشركة: 10.000 

د2هم

 100 مشلغ الحصص النقدية:    -

د2هم

الشرك ء  حول  بي ن ت     -

)األشخ ص الطشيعيو9 :

بصفته   بلله  اعراب  السيد     -

تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن  شريك  

الغزالي 2قم 46 12000 تم 2ة املغرب

بصفته  بلله  يوسف  السيد     -

تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن  شريك  

الغزالي 2قم 46 12000 تم 2ة املغرب

السيد  هش م خيمود بصفته     -

تجزئة  ب:  عنوانه  والك ئن  شريك  

ب   22 السكنية  املجموعة  االزهر 

عم 2ة 2قم 272 شقة 2قم 22 االلفة 

20220 الدا2 الشيض ء املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء    -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تج ه الغير: 

السيد هش م خيمود بصفته      -
مسير.

بصفته   بلله  يوسف  السيد   -
مسير. 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.471
736I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

SBIKSSA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523
 LAAYOUNE ، 72222، Laayoune

maroc
SBIKSSA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مدينة 
الوف ق بلوك د 2قم 1721  - - 

العيو9 املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.43625

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 م 22   09 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
من  أي  د2هم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  د2هم«   CAPITAL«
تقديم حصص    : عن طريق  د2هم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4286/2223.
737I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

ناتورفل امبور اكسبور.م.م 
 NATUREFL IMPORT««
»»EXPORT SARL SARL

تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  
للشرك ت املغربية
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 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

ن تو2فل امشو2 اكسشو2.م.م 

 NATUREFL IMPORT EXPORT««

SARL SARL««       شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2/أ 

شركة أ&أ خدم ت 2قم 1525 2قم 5 

حي السالم 80000  أك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

54605

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 27 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

اكسشو2.م.م  امشو2  ن تو2فل 

 NATUREFL IMPORT EXPORT««

      »»SARL SARL

استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

وتصدير أداء الت جر/ ت جر

2/أ  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

شركة أ&أ خدم ت 2قم 1525 2قم 5 

حي السالم 80000  أك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 ع م   سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

ايتولال عشد الح فظ   السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: 2/أ  بصفته)ا)  

شركة أ&أ خدم ت 2قم 1525 2قم 5 

حي السالم 80000 أك دير  املغرب

اوسيم   عثم 9  السيد)ة)    -
والك ئن عنوانه ب: 2/أ  بصفته)ا)  
شركة أ&أ خدم ت 2قم 1525 2قم 5 

حي السالم 80000 أك دير  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة)  عثم 9 اوسيم  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.54605
738I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

 STE REHMAN GROUPE
SARL

إعال9 متعدد القرا2ات

االعالن ت االدا2ية والق نونية  
للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

  STE REHMAN GROUPE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: دوا2 

تك ديرت نعش دو د2ا2كة - 80000  
أك دير املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.47615
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 02 فبراير 2223
تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
- استق لة املسير السيد 2ج  صدق ت 

الحق
قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 
حصة   (500( مئة  تفويت خمسة   -
صدق ت  2ج   السيد  من  اجتم عية 

الحق الى السيدة ف طمة أيت ملداد. 
على  ينص  الذي   :3 2قم  قرا2 
م يلي: - تعيي9 السيد بشرات 2حم 9 
و السيدة ف طمة أيت ملداد مسيرين 

بتوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

منفصل مع جميع الصالحي ت. 

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

- تشديل اسم الشركة إلى االسم الت لي  

REHMAN GROUPE

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي:  

- إض فة األنشطة الت لية إلى الشركة: 

وك لة إدا2ة العق 2ات, ص لو9 حالقة, 

محل  الضي فة,  دا2  سي حي,  نزل 

و  استيراد  ت جر  الغذائية,  للمواد 

تصدير السي 2ات املستعملة و و2شة 

إصالح و ترميم السي 2ات.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 2يخ  ب ك دير   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 120587 .

739I

االعالن ت االدا2ية والق نونية  للشرك ت املغربية

ESSADKI MED SERVICE
تأسيس شركة

االعالن ت االدا2ية والق نونية  

للشرك ت املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

ESSADKI MED SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

اكرفلو2 او2ير 80000  أك دير -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

54599

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

ESSADKI MED SERVICE

تحويل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

األموال

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اكرفلو2 او2ير 80000  أك دير -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 ع م   سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

د2هم  ألف  م ئة   (122.222٫22(

حصة   (1000( ألف  على  مقسمة 

للحصة  د2هم   بم ئة  اجتم عية 

تنسب إلى كل شريك بم  يتن سب مع 

اشتراك ته وهي كم  يلي السيد: يوسف 

الص دقي )1000) حصة اجتم عية. 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الص دقي   يوسف  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

أك دير    80000 او2ير  اكرفلو2 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف الص دقي  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.54599

740I

الهدى لالستش 2ة ش م م

STE ALL TONER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الهدى لالستش 2ة ش م م
2قم 71 شقة 9 ش 2ع الز2قطوني 
املدينة الجديدة ف 2 ، 32222، 

ف 2 املغرب
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STE ALL TONER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

بيروت اق مة 2وض االزهر 2قم 57 
الزهو22  - - ف 2 املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.69259
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
م 22 2223   08 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ    STE ALL TONER املحدودة 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي ش 2ع بيروت اق مة 
 -  - الزهو22    57 2قم  االزهر  2وض 
في  صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  ف 2 

تحقيق الهدف االجتم عي..
ش 2ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 57 2قم  االزهر  2وض  اق مة  بيروت 

الزهو22  - - ف 2 املغرب. 
و عي9:

و  القلعي  حي ة   السيد)ة) 
57 تجزئة زهيرة ش 2ع  عنوانه)ا) 2قم 
بيروت الزهو22  32222 ف 2 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6591.
741I

ECOTIC

WELAT MINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتم عي للشركة

ECOTIC
 Rue Mohamed Diouri ، 84
22112، Casablanca Maroc
WELAT MINING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 1 عم 2ة 
19 س حة محمد الخ مس  - - الريش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.2279

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 16 فبراير 2223 تم  تحويل  
املقر االجتم عي الح لي للشركة من »1 
عم 2ة 19 س حة محمد الخ مس  - - 
تق طع زنقة   47« إلى  الريش املغرب« 
الدا2   -  - كرسيف و زنقة دجيشوتي  

الشيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
07 م 22  بت 2يخ  االبتدائية بميدلت  

2223 تحت 2قم 60.
742I

GROUP EMIRATES INVEST IMMOBILIER

 GROUP EMIRATES INVEST
IMMOBILIER

إعال9 متعدد القرا2ات

 GROUP EMIRATES INVEST
IMMOBILIER

46 ش 2ع الز2قطوني شقة 2قم 
6 الط بق الث ني الدا2الشيض ء ، 
20000، الدا2الشيض ء املغرب

 GROUP EMIRATES INVEST
IMMOBILIER  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 46 ش 2ع 
الز2قطوني شقة 2قم 6 الط بق 
الث ني - 20000 الدا2الشيض ء 

املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.392121

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 07 م 22 2022

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :01 2قم  قرا2 
مينة  السيدة  استق لة  م يلي: 

الوطنية  للشط قة  الح ملة  قندول, 
 2 بسالم  الك ئنة   ,BB82319 2قم  
اهل   120 2قم   41 مجموعة ل زنقة 
الغالم سيدي برنو�ضي من مه م تسير 

الشركة
على  ينص  الذي   :02 2قم  قرا2 
مراد  قندول  السيد  تعيي9  م يلي: 
2قم   الوطنية  للشط قة  الح مل 
BB59418, الك ئن بسالم 2 مجموعة 
الغالم  اهل   120 2قم   41 زنقة  ل 

الشيض ء, كمسير وحيد للشركة
وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 
على  ينص  الذي   :19 2قم  بند 
استق لة السيدة مينة قندول  م يلي: 
من مه م تسير الشركة و تعيي9 السيد 

قندول مراد كمسير وحيد للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2022 تحت 2قم 818778.
743I

SIDORIC

ILLUMINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIDORIC
 Espace Porte d›Anfa, 3 rue

 Bab El Mansour Espace Porte
 d›Anfa, 3 rue Bab El Mansour،

22252، Casablanca MAROC
ILLUMINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي فض ء 

ب ب أنف  زنقة 3 ب ب املنصو2عم 2ة 
C الط بق األول مكتب 2قم 3 فض ء 
ب ب أنف  زنقة 3 ب ب املنصو2عم 2ة 

C الط بق األول مكتب 2قم 3 20050 
الدا2 الشيض ء املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.355967
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   16 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

سعيدة    )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتم عية  حصة   500 صوفني 

السيد  لف ئدة   حصة   1.000 أصل 

)ة) محمد   العش ق بت 2يخ 16 فبراير 

.2223

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 862168.

744I

PROMO2223

IMMO2023
تأسيس شركة

IMMO2223
2قم 12 خ لد بن الوليد الط بق 
الث لث 2قم 8 - طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
IMMO2223 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 12 

خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 
8 - طنجة 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135667

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

IMMO2223

تطوير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

العق 2ات
 12 2قم  - عنوا9 املقر االجتم عي: 

خ لد بن الوليد الط بق الث لث 2قم 

8 - طنجة 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم.
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

اصويلح   علي  السيد)ة)   -
2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
طريق   1 ش 2ع خليل حي الوف ء   21

صفرو ف 2  32262 ف 2 املغرب
اصويلح  احمد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: ضيعة 
بن عشد هللا كلم 5 طريق صفرو ف 2 

32262 ف 2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) احمد اصويلح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.135667
745I

SOFICODEX

SHAN MINE
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د2ب عمر ، 22232، الدا2 
الشيض ء املغرب

SHAN MINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 71 زنقة 
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و 
عشدالكريم الديو2ي ط بق 1 2قم 

3 - الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575423
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
02 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 SHAN : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

MINE

- غرض الشركة بإيج ز: االستيراد 

والتصدير

 تج 2ة التعدين

 ك فة عملي ت التعدين واستغالل 

املن جم

الجبس ، العقيق ، الهيم تيت

 - واستغالله  التعدين  بحوث 

استغالل املن جم والرخ م

 71 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
زنقة ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة و 
عشدالكريم الديو2ي ط بق 1 2قم 3 - 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 ZHOU XIANSHAN (السيد)ة -

 11 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة انفر2 20000 الشيض ء املغرب

 CHEN XIAOFAN السيد)ة)   -

 11 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
زنقة انفر2 20000 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 CHEN XIAOFAN (السيد)ة -

 ZHOU XIANSHAN (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.575423

746I

AR EXPERTISE

DIGITAL IA SOLUTIONS
تأسيس شركة

AR EXPERTISE

219، تق طع ش 2ع الز2قطوني 

وش 2ع إبراهيم الروداني ، 20000، 

الدا2 الشيض ء املغرب

DIGITAL IA SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 332،ش 2ع 

إبراهيم الروداني ،إق مة الريح 9 

،الط بق5 2قم 21 حي مع 2يف الدا2 

الشيض ء 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575449

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

DIGITAL IA SOLUTIONS

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

االستش 2ة

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

،إق مة  332،ش 2ع إبراهيم الروداني 

حي   21 2قم  ،الط بق5  الريح 9 

مع 2يف الدا2 الشيض ء 20000 الدا2 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املستمد  انس  السيد)ة)   -

 229 والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

كولومب   92700 فيري  جول  زنقة 

فرنس  0 ب 2يس  فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) انس املستمد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.575449

747I

ACCOMPT CONSULTING

 SOCIETE ORIENTAL

 D›INVESTISSEMENT ET

D›IMPORTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

62222، OUJDA MAROC

 SOCIETE ORIENTAL

 D›INVESTISSEMENT ET

D›IMPORTATION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي منطقة 

الصن عية طريق الجزائر 2قم 4/105 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 04 ين ير 2223 تقر2 تعيي9 :
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- السيد)ة) غم 2ي محمد  
 SOCIETE ORIENTAL و- 
 D’INVESTISSEMENT ET
ذات  »شركة    D’IMPORTATION
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
والك ئن مقره  اإلجتم عي  الوحيد«  
ب: منطقة الصن عية  طريق الجزائر 

2قم 125/4 وجدة
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 42369
 SOCIETE كمسيرين جدد لشركة
 ORIENTAL D’INVESTISSEMENT

. ET D’IMPORTATION
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   09 بت 2يخ  بوجدة  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 101.
748I

fiduazizi

PELAGIC PRO SAS
إعال9 متعدد القرا2ات

fiduazizi
ش 2ع عمر املخت 2 حي القد2 ش 2ع 
عمر املخت 2 حي القد2، 7000، 

العيو9 املغرب
PELAGIC PRO SAS »شركة 

التوصية البسيطة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: شقة أ 4 
عم 2ة صبيو زنقة قسنطية تجزئة 

املستقشل  - - العيو9 املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.16759

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 31 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة مس همة مبسطة
على  ينص  الذي   :2 2قم  قرا2 
مشلغ  في   امل ل  2أ2  تشوث   م يلي: 
د2هم   10.000.000 ماليي9  عشرة 
مقسمة إلى م ئة ألف 100.000 سهم  
سهم  لكل  د2هم   100 م ئة   بقيمة 

الشركة  أسهم  ألصح ب  مخصص 

الس بقة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 SBAYOU FISHING شركة   وهي 

 LEEN وشركة       COMPANY

INVESTMENT GROUP ب50.000 

سهم لكل منهم 

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي:  

مس همة  شركة  إلى  الشركة  تحول 

 لتكليف ت املديرين 
ً
مبسطة يضع حدا

السنتي�ضي  2�ضى  السيد  الت ليي9 

محمد  صبيو  والسيد  اإلد2ي�ضي 

وتعيي9  إدا2تهم  من  ذمتهم  وابراء 

املد2اء الت لية أسم ءهم السيد 2�ضى 

صبيو  والسيد  اإلد2ي�ضي  السنتي�ضي 

محمد  والسيد كريم متقي 

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 2ئيس مجلس اإلدا2ة للشركة 

طوال مدة واليته السيد محمد صبيو 

و تلتزم الشركة بشكل صحيح بجميع 

السيد  بتوقيع  به   املتعلقة  األعم ل 

محمد صبيو الرئيس   

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

2أسم ل الشركة

على  ينص  الذي   :20 2قم  بند 

م يلي: تعيي9 2ئيس مجلس االدا2ة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

09 فبراير  االبتدائية ب لعيو9  بت 2يخ 

2223 تحت 2قم 4228/2223.

749I

FLASH ECONOMIE

KB BUILDING
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

KB BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

عنوا9 مقره  اإلجتم عي 332 ش 2ع 

ابراهيم الروداني الط بق 5 الشقة 

21 اق مة 2يح 9 املع 2يف 20000 

الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

572823

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 KB تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BUILDING

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 

العق 2ي,تشييد املش ني

 332 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 5 الط بق  الروداني  ابراهيم  ش 2ع 

املع 2يف  2يح 9  اق مة   21 الشقة 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

السيد)ة) مرية حسو بصفته)ا)    -

 28 زنقة   1 ام ل  والك ئن عنوانه ب: 

الدا2   20000 البرنو�ضي    42 2قم 

الشيض ء املغرب

- السيد)ة) مع د حسو بصفته)ا)  

 134AV ب:   عنوانه  والك ئن 

 MAURICE BERTEAUX  78522

SARTROUVILLE FRANCE

- السيد)ة) زكري ء حسو بصفته)ا)  

 28 زنقة   1 ام ل  والك ئن عنوانه ب: 

الدا2   20000 البرنو�ضي    42 2قم 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مرية حسو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   06 بت 2يخ 
.572823

750I

FLASH ECONOMIE

JARDIN MEKKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

JARDIN MEKKA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 123-105 
طريق مكة - 20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.138327

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
اإلستثن ئي ملؤ2خ في 20 أكتوبر 2022 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
مشلغ     JARDIN MEKKA املحدودة 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  
طريق   125-123 اإلجتم عي  مقره  
املغرب  الدا2 الشيض ء   20000  - مكة 
نش ط  اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة 

تج 2ي.
و حدد مقر التصفية ب 125-123 
الدا2 الشيض ء   20000  - طريق مكة 

املغرب. 
و عي9:

و  برادة سوني   بشرى   السيد)ة) 

 7 ميلودي  تزي  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدا2   20000 ك ليفو2ني    102 2قم 

الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 07 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861713.

751I

cabinet abda conseil et management

ZOUHAIR LIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 cabinet abda conseil et

management
2قم 239الط بق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصن عي ، 46000، 

اسفي اسفي

ZOUHAIR LIN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 02 
زنقة الوف ق حي السالم  - - اسفي 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.7351

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   17 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ     ZOUHAIR LIN املحدودة 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي 2قم 02 زنقة الوف ق 

حي السالم  - - اسفي املغرب نتيجة ل 

: التوقف الدائم لنش ط الشركة.

 02 و حدد مقر التصفية ب 2قم 

 46000  - السالم   الوف ق حي  زنقة 

اسفي املغرب. 

و عي9:

و  زاهر  الع طي   عشد  السيد)ة) 

�ضي  دا2  م لك  دوا2اوالد  عنوانه)ا) 

عي�ضى 46000 اسفي املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت 2يخ  االبتدائية بآسفي  

2223 تحت 2قم 1421.

752I

FLASH ECONOMIE

LAAMAMRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

LAAMAMRA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 314 

تجزئة القد2  - 24000 الجديدة 

املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.16917

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   31 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ     LAAMAMRA املحدودة 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

تجزئة   314 2قم  اإلجتم عي  مقره  

الجديدة املغرب   24000  - القد2  

نش ط  اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة 

تج 2ي.

و حدد مقر التصفية ب 2قم 314 

الجديدة   24000  - القد2   تجزئة 

املغرب. 

و عي9:

السيد)ة) عمر  ام 2ين و عنوانه)ا) 

دائرة   علي  سيدي  الرخى  ايت  دوا2 

)ة)  كمصفي  املغرب  ازمو2   24100

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت 2يخ 14 فبراير 

2223 تحت 2قم 162.
753I

العيو9 استش 2ات

BEN HMAD COMMERCE
تأسيس شركة

العيو9 استش 2ات
2قم 31 ش 2ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو9 املغرب
 BEN HMAD COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بزنقة 07 
2قم 34 مكر2 حي خط الرملة 02   

70000 العيو9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
44461

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 26 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 BEN تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

HMAD COMMERCE
م   كل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
يتعلق ب لنش ط التج 2ي والخدم تي، 

استراد وتصدير...
بزنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
07 2قم 34 مكر2 حي خط الرملة 02   

70000 العيو9 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، 1000 حصة
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
- السيد)ة) عمر بنهم 9 بصفته)ا)  
االم 9  اق مة  ب:  عنوانه  والك ئن 
 80000 الدشيرة   08 شقة  عم 2ة أ1 

انزك 9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) عمر بنهم 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 ين ير   27 بت 2يخ 

.44461
754I

SMCDE

TRIP TEQUE
تأسيس شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 22222،
CASABLANCA MAROC

TRIP TEQUE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 55 ش 2ع 
الز2قطوني الط بق االول 2قم 23 حي 

املستشفى الدا2 الشيض ء، املغرب 
- 20000 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

571829
 32 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 TRIP تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

TEQUE
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بإيج ز:  الشركة  غرض   -
االستش 2ات والدعم والتد2يب

- عنوا9 املقر االجتم عي: 55 ش 2ع 
الز2قطوني الط بق االول 2قم 23 حي 
 - املغرب  الشيض ء،  الدا2  املستشفى 

- 20000
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

نصيرة  بوعزاوي  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
 36 2قم  الت ني  الحسن  مؤسسة 
الهرهو2ة تم 2ة 12000 تم 2ة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بوعزاوي نصيرة 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   13 بت 2يخ 

.571829
755I

GESTION ALJANOUB

DUNE PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا9 حي السع دة عم 2ة 2قم 
2 الط بق الث لث العيو9 ، 70000، 

العيو9 املغرب
DUNE PUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : زنقة 

ق �ضي القلوعي 2قم 54 حي الشهداء 

العيو9 - - العيو9 املغرب.

قفل التصفية
2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.10059

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

20 فبراير 2223 تقر2 حل  املؤ2خ في 

شركة ذات مسؤولية   DUNE PUB

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

وعنوا9  د2هم   10.000 2أسم له  

مقره  اإلجتم عي زنقة ق �ضي القلوعي 

 -  - العيو9  الشهداء  حي   54 2قم 

العيو9 املغرب نتيجة النه ء النش ط .

و عي9:

املجتهد  الش قي    عشد  السيد)ة) 

حي   11 2قم   11 الزنقة  عنوانه)ا)  و 
العيو9   70000 العيو9  الشهداء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة  وفي   2223 فبراير   20 بت 2يخ 

54 حي الشهداء  ق �ضي القلوعي 2قم 

العيو9 - 70000 العيو9 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4285/2223.

756I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SOS AL WISSAL«
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24222، الجديدة املغرب

»SOS AL WISSAL«  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 

لشهب، لغن د2ة، - الجديدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

20429

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 SOS« بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

 »AL WISSAL
سي 2ة   - غرض الشركة بإيج ز:   -
ش حنة   - نقل األموات.   - اإلسع ف. 

الجر. - نقل العم ل.
دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

لشهب، لغن د2ة، - الجديدة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

ف تح  محسن  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
الجديدة   240000 لغن د2ة،  لشهب، 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محسن ف تح 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.20429
757I

FIDUCIARE ECF

ROYA L›OR
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 22122،
CASABLANCA MAROC

ROYA L›OR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 5 زنقة 

ديكسميد الط بق 1 2قم 2 بنجدية 

20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575151

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 15 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ROYA : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

L’OR

استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

وتصدير االجهزة الطشية والتجميلية

زنقة   5 عنوا9 املقر االجتم عي:   -

بنجدية   2 2قم   1 ديكسميد الط بق 

20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  وشعوفي  السيد)ة)   -

د2ب  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

اق مة الراحة   28 2 زنقة أ 2قم  امليتر 

الشيض ء  الدا2   20000  41 شقة 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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- السيد)ة) وشعوفي محمد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.575151
758I

rochdi conseil

AKAMIM  ALIMENTATION
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املس عدة 2قم 143 
العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب
 AKAMIM  ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 20 
2قم 14 حي املسيرة العيو9 70000  

العيو9 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
44921

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
23 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

AKAMIM  ALIMENTATION
تج 2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املواد الغدائية
تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
العيو9  املسيرة  حي   14 2قم   20

70000  العيو9 -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

امجوض  الحسن  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: شقة  بصفته)ا)  
6 عم 2ة كير امسرن ت اك دير 80000 

اك دير املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) الحسن امجوض 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44921
759I

STE ZAIN FISH

STE ZAIN FISH
تأسيس شركة

STE ZAIN FISH
تجزئة 43 املنطقة الصن عية املر�ضى 

العيو9 ، 70000، العيو9 املغرب
STE ZAIN FISH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 43 
املنطقة الصن عية املر�ضى العيو9  

- العيو9  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
44931

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
01 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 ZAIN FISH
تثمي9  بإيج ز:   الشركة  غرض   -
 ، التجميد   ، الشحرية  املنتج ت 
، تسويق جميع  التصدير   ، املع لجة 
تج 2ة األسم ك    ، املنتج ت الشحرية 

الط زجة واملجمدة  

تجزئة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
43 املنطقة الصن عية املر�ضى العيو9  

- العيو9  -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

املوس وي  بد2  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
املوس وي  فيال  الشحر  اق مة  النهضة 
 70040 العيو9  املر�ضى  2قم49   

العيو9  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) بد2 املوس وي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.44931
760I

زوبير بوتغم 2

STE ESTADUC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

زوبير بوتغم 2
اكنول املركز ت زة ، 35252، ت زة 

املغرب
STE ESTADUC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : الحي 
الصن عي الشطر الث ني الشقعلة 

101-102 ت زة - 35222 ت زة املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.369

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2   2223 فبراير   08 في  املؤ2خ 

ذات  شركة   STE ESTADUC حل 

2أسم له   مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000

الشطر  الصن عي  الحي  اإلجتم عي 

 - ت زة   101-102 الشقعلة  الث ني 

نتيجة النعدام  املغرب  ت زة   35222

املردودية .

و عي9:

السيد)ة) منير   علول  و عنوانه)ا) 

33 مج 2 املسيرة 2 ت زة  35222 ت زة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

الحي  وفي   2223 فبراير   08 بت 2يخ 

الصن عي الشطر الث ني الشقعلة -101

102 ت زة - - ت زة  املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   07 بت 2يخ  بت زة   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 2223/198.

761I

LK CONSULTING SARL

LEBBAR TRAVAUX
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش 2ع محمد الخ مس 2قم 45 
الط بق الث ث 2قم 18 تطوا9 ، 

93222، تطوا9 املغرب
LEBBAR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

عالل الف �ضي  زنقة 3 اق مة حسيي9 
2قم 44 بي9 ط بقي9 93222 تطوا9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

33247

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
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متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

LEBBAR TRAVAUX

االعم ل  غرض الشركة بإيج ز:   -

املختلفة للشن ء

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
عالل الف �ضي  زنقة 3 اق مة حسيي9 
2قم 44 بي9 ط بقي9 93222 تطوا9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

)األشخ ص  الشرك ء  بي ن ت حول   -

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) امينة اللش 2 بصفته)ا)  

الجوال9  ش 2ع  ب:  عنوانه  والك ئن 

 93222  3 شقة   1 ط  االمل  اق مة 

تطوا9 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) امينة اللش 2 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.33247

762I

LK CONSULTING SARL

TRIBAK MOTO LOCATION
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش 2ع محمد الخ مس 2قم 45 
الط بق الث ث 2قم 18 تطوا9 ، 

93222، تطوا9 املغرب
 TRIBAK MOTO LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي اق مة 
وصية و ف طمة ش 2ع تطوا9 شقة 

ب لط بق االول 93152 مرتيل -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم السجل التج 2ي: 31867
في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
2022 تقر2 تأسيس شركة  24 يونيو 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

TRIBAK MOTO LOCATION
كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الد2اج ت الن 2ية 
التوصيل الى املن زل

اق مة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
تطوا9 شقة  ف طمة ش 2ع  و  وصية 

ب لط بق االول 93152 مرتيل -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الطريشق  علي  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
الشيخ بلعربي العلوي 2قم 436 ط 1 

93222 تطوا9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) علي الطريشق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   04 بت 2يخ 

.31867
763I

FLASH ECONOMIE

PROVETEX
إعال9 متعدد القرا2ات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

PROVETEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: عي9 برجة 
2قم 1 الط بق 1 ام م ك 2ي 9 الحجر 
عي9 السشع  - 20000 الدا2 الشيض ء 

املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم السجل التج 2ي: 368585.

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 16 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

السيدة نج ة الهط ل  تفويت و نقل  

 (7500( وخمسم ئة  آالف  سشعة 

الهط ل  للسيدة  اجتم عية  حصة 

بنسشة ٪122. من الحصص  فتيحة  

PROVETEX التي تمتلكه  في شركة

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

إلى  الق نوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

 3 و   22  ،7  ،  6 الفصول   تعديل 

من الق نو9 األس �ضي  للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 09 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 862172.

764I

transparence fiscale

AF-LAK TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
2فع 2أسم ل الشركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 32222، 38
fes maroc

AF-LAK TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عرصة 

الزيتو9 2 2قم 128 عي9 الشقف  - 
32222 ف 2  املغرب.
2فع 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.50615

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تم   2223 فبراير   13 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
 CAPITAL« 500.000 د2هم« أي من«
عن  د2هم«   600.000« إلى  د2هم« 
ديو9  مع  مق صة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدا2 و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 6314.
765I

FIDACOGE

 ENTREPRISE MAROCAINE
 D’IRRIGATION
 ET D’ENERGIES

RENOUVELABLES SARL AU
تأسيس شركة

FIDACOGE
عم 2ة متصلي 6 ش 2ع عالل الف �ضي 

طريق الدا2 الشيض ء الط بق 2قم 
5 شقة 2قم 32 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
 ENTREPRISE MAROCAINE

 D’IRRIGATION ET D’ENERGIES
  RENOUVELABLES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 
املحمدي امرشيش حي الكتبية 2قم 

82 مراكش  40000  مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133995

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   20

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 ENTREPRISE MAROCAINE

 D’IRRIGATION ET D’ENERGIES

 RENOUVELABLES SARL AU

تصميم  غرض الشركة بإيج ز:   -

املعدات  في  ت جر  وتثبيته ,  األنظمة 

واملنتج ت الز2اعية ومعدات الط قة 

الشمسية

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

املحمدي امرشيش حي الكتبية 2قم 

82 مراكش  40000  مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

املنتصير   انس  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املحمدي امرشيش حي الكتبية 2قم 

82 مراكش  40000 مراكش  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) املغرب 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   01 بت 2يخ 

.133995

766I

Agence Fiduciaire BASMA COM

MK DAILY CARS
تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

ش 2ع محمد الخ مس،40 

إق مة دني ،الجن ح ب،الط بق 

الخ مس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب

MK DAILY CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي الهواء 

الجميل،الزنقة 1،الرقم 60 90100 

طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135593

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 19 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 MK تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

DAILY CARS

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 60 1،الرقم  الجميل،الزنقة  الهواء 

90100 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد سعيد خمخ مي 

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الشوغ ز،زنقة علي بن الط هر،الرقم 

37 90070 طنجة املغرب

معتصم  سلم 9  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الهواء الجميل، الزنقة 17، الرقم 17 

90100 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سلم 9 معتصم 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.135593

767I

JR COMPTA

SOVANNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتم عي للشركة

JR COMPTA

أمل 4 زنقة 28 2قم 67 سيدي 

البرنو�ضي الدا2 الشيض ء ، 20600، 

الدا2 الشيض ء املغرب

SOVANNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي د2ب الوف  

زنقة 12 2قم 39 الحي املحمدي - - 

الدا2 الشيض ء املغرب.

تحويل  املقر االجتم عي للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.132127

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 06 فبراير 2223 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

الحي   39 2قم   12 زنقة  الوف   »د2ب 

املحمدي - - الدا2 الشيض ء املغرب« إلى 

»محل 2قم 6 مجمع حديقة الفيليت 

زاوية زنقة الوداية و   1 عم 2ة A 2قم 

زنقة عشد الرحم 9 املجدوب الفيليت  

- - الدا2 الشيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 06 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861505.

768I

achaa lahcen

PhV CHR
تأسيس شركة

achaa lahcen

 RES. DABIB, 2 EME ETAGE

 APP N°25,  RUE KHALID BEN

 EL OUALID, GUELIZ، 42222،

MARRAKECH MAROC

PhV CHR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 اوالد 

زبير نزالة الويدا9 41123 مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

132337

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 26 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 شتنبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 PhV تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

CHR

مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

إدا2ة الخدم ت

- عنوا9 املقر االجتم عي: دوا2 اوالد 

زبير نزالة الويدا9 41123 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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فيليب  فينيسي   السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه  جوزيف بصفته)ا)  

الجديدة  املدينة  كلو2يت  ش 2ع  ب: 

لشيزير 34422 لشيزير فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

ذات  »شركة   V& CIE LTD  -

بصفته    املحدودة«  املسؤولية 

إنجلترا   والك ئن مقره  اإلجتم عي ب: 

ويلز 34422 ويلز إنجلترا 2قم السجل 

املمثل   - االقتض ء:  عند  التج 2ي 

الدائم: فينيسي  فيليب جوزيف 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

فيليب  فينيسي   السيد)ة)   -

جوزيف 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 ين ير   13 بت 2يخ 

.132337

769I

NORD SERVICES CONSULTING

BERLIN TRANS SARL AU
تأسيس شركة

NORD SERVICES CONSULTING

 11BIS LOT NAHDA RUE 31

 ETAGE 21 APPT 23 - TANGER ،

92222، TANGER MAROC

BERLIN TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 11 مكر2 

تجزئة التهضة زنقة 31 الط بق 

الث لث 2قم الشقة 07 طنجة. 

90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

132919

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

BERLIN TRANS SARL AU

نقل  بإيج ز:   الشركة  غرض   -

األفراد ني بة عن اآلخرين.

 11 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

مكر2 تجزئة التهضة زنقة 31 الط بق 

الث لث 2قم الشقة 07 طنجة. 90000 

طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الطريشق  محمد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 90000  10 2قم   57 زنقة  بنكرا9 

طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد الطريشق 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 دجنبر   08 بت 2يخ 

.132919

770I

FIDUCIAIRE AMALOU

DEVANEG
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 52

 C/J 1ér ETAGE ، 22422،
CASABLANCA MAROC

DEVANEG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مجمع 
الفجر عم 2ة ه شقة 6 الط بق 
األول سيدي للبرنو�ضي  20600 

الدا2الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
312269

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 01 
شركة  تأسيس  تقر2   2014 أكتوبر 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

DEVANEG
نقل   - بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشض ئع. )الوطنية والدولية)
- أعم ل الشن ء واألعم ل املتنوعة

- تأجير املعدات
- استيراد و تصدير

- تج 2ة
جميع املع مالت   ، وبشكل أعم   -
واألو2اق  والصن عية  التج 2ية 
املرتشطة   ، وامل لية  والعق 2ية  امل لية 
ب ل�ضيء  مش شر  غير  أو  مش شر  بشكل 
أ9  املحتمل  من  أو   ، أعاله  املذكو2 
وكذلك أي   ، تعزز تحقيقه وتطويره 
مش 2كة مش شرة أو غير مش شرة ، بأي 
شكل من األشك ل ، في الشرك ت التي 
تسعى لتحقيق أهداف مم ثلة أو ذات 

صلة.
تلجأ  قد   ، الهدف  هذا  لتحقيق 
الشركة في أي مك 9 إلى أي أعم ل أو 
عملي ت من أي نوع وأهمية مهم  ك نت 
أو قد تس هم  أ9 تس هم  شريطة   ،

األنشطة  أداء  تسهل  أو  تسهل  أو 

املحددة أعاله أو أ9 تجعل من املمكن 

بشكل مش شر أو غير مش شر   ، صونه  

املص لح التج 2ية أو الصن عية أو   ،

امل لية للشركة أو الشرك ت التي لديه  

مجموعة أو عالقة تج 2ية معه .

مجمع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق   6 شقة  ه  عم 2ة  الفجر 

 20600 للبرنو�ضي   سيدي  األول 

الدا2الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

1.000.000 د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

1.000.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عشدالواحد  حدف  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

سلمى ط بق 5 شقة 19 طريق تدا2ت 

20420 الدا2الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حدف عشدالواحد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2014 أكتوبر   01 بت 2يخ 

.312269

771I
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FLASH ECONOMIE

RIAD ARFOUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 2أسم ل الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

RIAD ARFOUD SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 33 مكر2, 
زاوية ش 2ع حسن الصغير و زنقة 
انجو الط بق الرابع شقة 2قم 9 - 

20000 الدا2 الشيض ء املغرب.
خفض 2أسم ل الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.141699

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2223 ين ير   16 في  املؤ2خ 
بمشلغ  الشركة  2أسم ل  خفض 
أي من  د2هم«   10.000.000« قد2ه 
»CAPITAL د2هم« إلى »13.222.222 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  د2هم« 

األسهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861018.
772I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

RISTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11162، SALE
MAROC

RISTEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي 12 زنقة 
تلمس 9 شقة 3 حس 9 - - الرب ط 

املغرب.
توسيع نش ط الشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.154231

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2223 فبراير   07 في  املؤ2خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
استيراد وتوزيع االجهزة الطشية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 22   02 بت 2يخ  ب لرب ط   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 133794.
773I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE BENACEUR TRANS.
CONT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ2بع ء الغرب ، 14322، 

سوق األ2بع ء الغرب املغرب
 STE BENACEUR TRANS.CONT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 
بقش قة قي دة عرب وة  - - سوق 

األ2بع ء الغرب املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.26769

الع م  الجمع  بمقت�ضى 
 2022 28 دجنبر  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE محدودة ذات الشريك الوحيد 
مشلغ    BENACEUR TRANS.CONT
وعنوا9  د2هم   60.000 2أسم له  
مقره  اإلجتم عي دوا2 بقش قة قي دة 
الغرب  األ2بع ء  سوق   -  - عرب وة  
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

األهداف املسطر له .
دوا2  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بقش قة قي دة عرب وة  - - سوق األ2بع ء 

الغرب املغرب. 
و عي9:

و  بن صر  محمد   السيد)ة) 
دوا2 بقش قة قي دة عرب وة  عنوانه)ا) 
الغرب املغرب  14322 سوق األ2بع ء 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
الغرب   اال2بع ء  بسوق  االبتدائية 
2قم  تحت   2223 فبراير   09 بت 2يخ 

.23/2222
774I

ISDM CONSULTING

AMARLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 25 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

العيو9 املغرب
AMARLI  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة عشدة 
2قم 4 حي خط الرملة 1 العيو9  - - 

العيو9 املغرب .
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.36351

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2223 م 22   08 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 100.000 مشلغ 2أسم له      AMARLI
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 
عشدة 2قم 4 حي خط الرملة 1 العيو9  
- - العيو9 املغرب  نتيجة ل : حل اولي 

للشركة .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عشدة 2قم 4 حي خط الرملة 1 العيو9  

- - العيو9  املغرب . 
و عي9:

بن شط ب   السيد)ة) عشد االله   

مو2يس  ش 2ع   192 عنوانه)ا)  و 
بلجيك    بروكسيل    1000 بروكسيل  

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
09 م 22  بت 2يخ  االبتدائية ب لعيو9  

2223 تحت 2قم 4292/2223.
775I

MITTAK TRANS

MITTAK TRANS
تأسيس شركة

MITTAK TRANS
ش 2ع موالي إسم عيل ، 14 ، اق مة 
موالي إسم عيل ، الط بق الث لث ، 

2قم 9 ، 90000، طنجة املغرب
MITTAK TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
موالي إسم عيل ، 14 ، اق مة موالي 
إسم عيل ، الط بق الث لث ، 2قم 9 

90000 طنجة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
3599

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
02 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MITTAK TRANS
نقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الشض ئع
ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
موالي إسم عيل ، 14 ، اق مة موالي 
 9 2قم   ، الط بق الث لث   ، إسم عيل 

90000 طنجة -
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أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) سميرة العمراني النبي  
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: حي ابن 
 90000  25 2قم   132 زنقة  بطوطة 

طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) سميرة العمراني النبي  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.3599
776I

RMS révolution développement

 RMS révolution
développement

تأسيس شركة

RMS révolution développement
05 زنقة ديكسمود الط بق األول 
الشقة 2قم 2 بنجدية، 20100، 

الدا2 الشيض ء املغرب
 RMS révolution développement

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 05 زنقة 
ديكسمود الط بق األول 2قم الشقة 

2 بنجدية 20100 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575619

 07 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 RMS بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

révolution développement

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

والسش كة  الكهرب ئية  التركيش ت 
وأعم ل التركيب األخرى

- عنوا9 املقر االجتم عي: 05 زنقة 

ديكسمود الط بق األول 2قم الشقة 2 

بنجدية 20100 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

بوكط ية   جواد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 6 زنقة 

ف ل   6 الشقة   2 جو2ج س ند ط بق 

فلو2ي 20100 الدا2 الشيض ء املغرب

السيد)ة) عشد الواحد بوكط ية    -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 6 زنقة 

ف ل   6 الشقة   2 جو2ج س ند ط بق 

فلو2ي 20100 الدا2 الشيض ء املغرب

فرح ت   خديجة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 6 زنقة 

ف ل   6 الشقة   2 جو2ج س ند ط بق 

فلو2ي 20100 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) جواد بوكط ية  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   10 بت 2يخ 

.575619

777I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

 BEST MAR AUTO AMER
بست مار اوتو عامر

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة ت نسيفت عم 2ة 18 شقة 12 

اكدال ، 10090، الرب ط املغرب
BEST MAR AUTO AMER بست 
م 2 اوتو ع مر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 1 املنطقة 

الصن عية ابي 2قراق اليوسفية 
- الرب ط -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

166981
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 BEST بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 
MAR AUTO AMER بست م 2 اوتو 

ع مر
استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -
غي 2  وقطع  تجهيزات  وتصدير 

السي 2ات.
نقل الشض ئع وطني  ودولي 

 1 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
2قراق  ابي  الصن عية  املنطقة 

اليوسفية - الرب ط -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الحسن  املرحوم  السيد)ة)   -
 32 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 1 الط بق   3 شقة   2 تجزئة بيل اير 
حلشة السش ق  32212 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) املرحوم الحسن 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.166981
778I

ST2C

SYR REAL ESTATE
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 92222، TANGER MAROC
SYR REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 12 ش 2ع 
خ لد بن الوليد ، الط بق 3 2قم 8   

90000 طنجة -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135725
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 SYR تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

REAL ESTATE
أعم ل   • - غرض الشركة بإيج ز: 

الشن ء املتنوعة
• الترويج العق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 12 ش 2ع 
   8 2قم   3 الط بق   ، خ لد بن الوليد 

90000 طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد مهدي القش ج  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

لوتينو2 عم 2ة 10 الرقم 210 90000 

طنجة  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد مهدي القش ج 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.135725

779I

ST2C

LIVING BY BENJELLOUN
تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 92222، TANGER MAROC

LIVING BY BENJELLOUN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 12 ش 2ع 

خ لد بن الوليد ، الط بق 3 2قم 8   

90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135723

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

LIVING BY BENJELLOUN

أعم ل   • - غرض الشركة بإيج ز: 

الشن ء املتنوعة

• الترويج العق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 12 ش 2ع 

   8 2قم   3 الط بق   ، خ لد بن الوليد 

90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

جلو9  ابن  سكينة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: نجزئة 

النخيل فيال القش ج 2قم 144 90000 

طنجة  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) سكينة ابن جلو9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.135723

780I

ELHANBALI CONSEILS SARL

  GLOBAL PORT   SERVICES
كلوبال  بور سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26122، BERRECHID MAROC
  GLOBAL PORT   SERVICES
كلوب ل  بو2 سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : ش 2ع 
سومية اق مة شهرزاد   3 الط بق 
5 النخيل 22000  الدا2 الشيض ء 

املغرب .
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.293833

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2   2223 فبراير   14 في  املؤ2خ 
  GLOBAL PORT   SERVICES حل 
ذات  شركة  سيرفيس  بو2  كلوب ل  
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 2أسم له  372.222.222 
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
الط بق   3 شهرزاد    اق مة  سومية 
الشيض ء  الدا2    22000 النخيل   5
نتيجة لنتيجة توقف نش ط  املغرب  

الشركة.
و عي9:

السيد)ة) عم د    دويب  و عنوانه)ا) 
 C/CAMELLA RES LAROSALEDA
 PORT 38422 PUERTO DE LA
 CRUZ (STE CRUZ DE TENERIFE(
اسش ني    ESPAGNE . TENERIFE

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ش 2ع  وفي   2223 فبراير   14 بت 2يخ 
الط بق   3 شهرزاد    اق مة  سومية 
الشيض ء  الدا2    22000 النخيل   5

املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859068.

781I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

FOODIES FRONTIER
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

FOODIES FRONTIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

موالي يوسف اق مة أمراح الط بق 

األ2�ضي 2قم 4 90000 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135677

 20 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FOODIES FRONTIER

استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

وتصدير املواد الغذائية وغير الغذائية

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الط بق  أمراح  اق مة  يوسف  موالي 

األ2�ضي 2قم 4 90000 طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 
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شنك �ضي  بالل  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب:  الص 
كولين ص ش 2ع ط 2ق ابن زي د 2قم 

79 90000 طنجة املغرب
شنك �ضي  حمزا  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: هولندا 

1069 أمستردام هولندا
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) كم ل شنك �ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.135677
782I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

MAPOGO EXPRESS
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 92222، TANGER
MAROC

MAPOGO EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

بنكيرا9 زنقة 2 2قم 860 90000 
طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135735
 14 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

MAPOGO EXPRESS

تحويل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -
األموال وخدم ت م لية أخرى

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
 90000  860 2قم   2 زنقة  بنكيرا9 

طنجة -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

السش عي  محمد  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
 8 2قم   19 زنقة   41 تجزئة  األمل 

90000 طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد السش عي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.135735
783I

PRIVILEGE CABINET

BAAYAD EAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
92222، TANGER TANGER

BAAYAD EAT SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 10 
اليمن  الط بق 2 2قم 4 طنجة  - - 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.80471
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2022 نونبر   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
عشد الحفيظ  )ة)   تفويت السيد 
من  اجتم عية  حصة   75 ب عي ض 
)ة)  السيد  100 حصة لف ئدة   أصل 
ي سي9 الولوال بت 2يخ 09 نونبر 2022.
عشد الحفيظ  )ة)   تفويت السيد 
من  اجتم عية  حصة   25 ب عي ض 
)ة)  السيد  100 حصة لف ئدة   أصل 
نج ة  ملح وي بت 2يخ 09 نونبر 2022.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
نونبر   28 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 259965.
784I

PRIVILEGE CABINET

BIG POP  SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
92222، TANGER TANGER

BIG POP  SERVICE SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 10 
اليمن  الط بق 2 2قم 4 طنجة  - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.96551

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2022 نونبر   09 في  املؤ2خ 

املص دقة على :
افروخ      هش م  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتم عية من أصل   70
توفيق  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

الرابحي بت 2يخ 09 نونبر 2022.
افروخ      هش م  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتم عية من أصل   32

ة  سمير  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

ازوك غ بت 2يخ 09 نونبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

نونبر   25 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2022 تحت 2قم 259965.

785I

العيو9 استش 2ات

COLODEM NEGO
تأسيس شركة

العيو9 استش 2ات
2قم 31 ش 2ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو9 املغرب

COLODEM NEGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي بتجزئة 

الوك لة 01 بلوك E 2قم 1345 مدينة 

الوحدة - العيو9 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

44829

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   09

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

COLODEM NEGO

بإيج ز:  الشركة  غرض   -
التج 2ي  ب لنش ط  م يتعلق  كل 

والخدم تي، استراد وتصدير...

بتجزئة  عنوا9 املقر االجتم عي:   -

الوك لة 01 بلوك E 2قم 1345 مدينة 

الوحدة - العيو9 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
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مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، 1000 حصة

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد مزوز بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: تجزئة الص فية م 

1 ع 13 2قم 105 ط 1 سيدي حج ج 
واد حص 2 تيط مليل 70000 العيو9 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد مزوز 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.44829

786I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE AIR LINE MOTO
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

62222، Oujda Maroc

STE AIR LINE MOTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 15 زنقة 
جم ل الدين االفغ ني الط بق االول 

الضقة 2قم 3 وجدة - وجدة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

40695

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AIR LINE MOTO

- غرض الشركة بإيج ز: استيراد و 

تصدير جميع السي 2ات و الد2اج ت 

املستلزم ت  شراء  و  بيع   + الن 2ية 

الد2اج ت  و  للسي 2ات  املستعملة 

السي 2ات  شراء  و  بيع   + الن 2ية  

الجديدة  الن 2ية  والد2اج ت 

واملستعملة

- عنوا9 املقر االجتم عي: 15 زنقة 

جم ل الدين االفغ ني الط بق االول 

الضقة 2قم 3 وجدة - وجدة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

دح 9  يوسف  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

2قم14 وجدة  �ضي لخضر زنقة ب46 

60000 وجدة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) يوسف دح 9 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.40695

787I

BACHIRAT JAAFAR

 B.J  ب.ج كونفكسيون
CONFECTION

تأسيس شركة

BACHIRAT JAAFAR
 BD MOHAMED V TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11
 ETAGE 3 APP 18 TANGER،

TANGER ،92222 املغرب
 B.J  9ب.ج كونفكسيو

CONFECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 4 زنقة 

19 تجزئة 2ي ض أهال 1 قطعة 111 
طنجة 90000  طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135381

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

ب.ج  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

B.J CONFECTION  9كونفكسيو

خي طة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املالبس الج هزة استيراد و تصدير
زنقة   4 عنوا9 املقر االجتم عي:   -

 111 قطعة   1 تجزئة 2ي ض أهال   19

طنجة 90000  طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

جواد  التمديتي  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
أز2و زنقة 4 املحنش 1 تطوا9 93232 

تطوا9 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) التمديتي جواد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   24 بت 2يخ 

.135381
788I

KARIAT AYOUB

GUELIZ CREME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GUELIZ CREME
2قم 8 عم 2ة جوهرة جيليز زاوية 
ش 2ع موالي 2شيد و ش 2ع العربي 
بن مش 2ك جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
GUELIZ CREME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 8 

عم 2ة جوهرة جليز زاوية ش 2ع موالي 
2شيد و ش 2ع العربي بن مش 2ك جليز 

مراكش 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

145166
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

GUELIZ CREME
حلوي ت  - غرض الشركة بإيج ز: 
املحلية  املنتج ت  بيع  و  مطعم 
زيت  ا2ك 9  زيت  املو  الحر  )العسل 

الزيتو9 .....).
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 8 2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

عم 2ة جوهرة جليز زاوية ش 2ع موالي 

2شيد و ش 2ع العربي بن مش 2ك جليز 

مراكش 40000 مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 200.000 

د2هم

 2.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغني  عشد  بوم 9  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

البيرنيز 2قم 15 ت 2كة مراكش  42132 

مراكش املغرب

املصطفى  الضريس  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

النخيل 01 الرقم 141 ت 2كة مراكش  

42132 مراكش املغرب

2شيد  الط هري  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

قلعة   2569 2قم   02 2قم  الهن ء 

السراغنة  قلعة   43222 السراغنة  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   22 بت 2يخ 

.145166

789I

ائتم نية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

GOSBAT شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة
ائتم نية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد
ش 2ع محمد الز2قطوني د2ب11 2قم 

16 حي السالم ويسال9 مكن 2 ، 
50080، مكن 2 املغرب

شركة GOSBAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 
أ2 حي األمل الشطر 3 تجزئة 2ي ض 
العمرا9 ويسال9  - - مكن 2 املغرب.

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي -.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2022 شتنبر   01 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل  2فع 
»500.000 د2هم« أي من »500.000 
عن  د2هم«   1.000.000« إلى  د2هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر   07 بت 2يخ  التج 2ية بمكن 2  

2022 تحت 2قم 2752.
790I

FIDUCIARE ECF

FADAA BELLA STORIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 22122،
CASABLANCA MAROC

FADAA BELLA STORIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 40 ش 2ع 
الروداني العمرة   26100 برشيد -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

17723

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 

ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

FADAA BELLA STORIA

 ، مقهى  غرض الشركة بإيج ز:   -

مطعم ، غرفة ش ي 

- عنوا9 املقر االجتم عي: 40 ش 2ع 

الروداني العمرة   26100 برشيد -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) دامي ي سي9 بصفته)ا)  

 1 الط بق   40 ب:  عنوانه  والك ئن 

تجزئة العمرة  26100 برشيد املغرب

- السيد)ة) دامي حمزة بصفته)ا)  

 1 الط بق   40 ب:  عنوانه  والك ئن 

تجزئة العمرة 26100 برشيد املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) دامي ي سي9 بصفته)ا) 

مسير والك ئن عنوانه ب: 40 الط بق 1 

تجزئة العمرة 26100 برشيد املغرب

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   17 بت 2يخ 

.17723

791I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEDIAVIE

إعال9 متعدد القرا2ات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ش 2ع عشد املومن، الط بق 

الخ مس، 2قم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

MEDIAVIE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 82، زنقة 

سمية، إق مة شهرزاد 1، الط بق 

الث لث، الرقم 13، ب مليي  - 20000 

الدا2 الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.564953

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 12 ين ير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

200 حصة  م يلي: املص دقة على بيع 

اجتم عية من طرف محمد كسو2 

PATIMMO لف ئدة شركة

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة لتصشح 

شركة محدودة املسؤولية

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

األس �ضي  الق نو9  صي غة  إع دة 

للشركة 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 7: الذي ينص على م يلي: 

الحصص

بند 2قم 8: الذي ينص على م يلي: 

الرأسم ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

ين ير 2223 تحت 2قم 855987.

792I
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 DECOMMERCE
)INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع ت بع لشركة تج 2ية يوجد 

مقره  االجتم عي ب ملغرب

املركز املراك�ضي لإل2ش د
شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 

م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

سود-سود دو كومير2 
 SUD-SUD DE( أنترن سيون ل

 (COMMERCEINTERNATIONAL
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي:  الط بق 
األول التجزئة 624 -املس 2 طريق 
أسفي  - 40000 مراكش املغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج 2ية 
يوجد مقره  االجتم عي ب ملغرب«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.73331
بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ2خ في 23 ين ير 2223 تقر2 إغالق 
فرع ت بع لشركة سود-سود دو كومير2 
 SUD-SUD DE( أنترن سيون ل 
 (COMMERCEINTERNATIONAL
والك ئن عنوانه في الط بق   - تسميته 
-املس 2 طريق   624 التجزئة  األ2�ضي 

أسفي  - 40000 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144805.
793I

KAMAR BENOUNA

S.I CHAYAN ش م م دات 
مساهم وحيد

إعال9 متعدد القرا2ات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

22162، Casablanca MAROC
S.I CHAYAN ش م م دات مس هم 

وحيد  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا9 مقره  االجتم عي: 91 

ش 2ع املسيرة الخضراء  - 20000 

الدا2الشيض ء املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.197869

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 20 أكتوبر 2022 تم اتخ ذ 

القرا2ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 2قم  قرا2 

م يلي: قر2 الجمع الع م تحويل املقر 

املسيرة  ش 2ع   91 من  االجتم عي 

عشد  سيدي  ش 2ع  الى  الخضراء 

الط بق   A االق مة   BO52 الرحم 9 

الحي   A64 2قم  الشقة  الس د2 

2: الذي ينص على  الحسني قرا2 2قم 

م يلي: تغيير الشند الرابع من القواني9 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 0: الذي ينص على م يلي: 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859695.

794I

sj business center

EL HATIMY GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sj business center

 BD LARESISTANCE 81

 4EME ETAGE N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME ETAGE

 N8، 22222، CASABLANCA

maroc

EL HATIMY GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 81 ش 2ع 

املق ومة الط بق 4 الشقة 8 -  الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

572109

 06 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2022 دجنبر 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 EL تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

HATIMY GROUPE

تج 2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املت جر  في  الغذائية  للمواد  التجزئة 

املتخصصة

تج 2ة املواد الغذائية

بيع املنتج ت واملواد الغذائية

الغذائية  املنتج ت  توزيع 

وبيع  وشراء  تج 2ة  واملشتق ت؛ 

املنتج ت الغذائية

- عنوا9 املقر االجتم عي: 81 ش 2ع 

الدا2    -  8 الشقة   4 املق ومة الط بق 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أحمد  الح تمي  السيد)ة)    -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

8 الشقة  النخيل مجموعة إ1 عم 2ة 

الشيض ء  الدا2    27182 النواصر   9

املغرب

الح تمي  أشرف   السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

8 الشقة  النخيل مجموعة إ1 عم 2ة 

الشيض ء  الدا2    27182 النواصر   9

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 NOM PRENOM (السيد)ة -
 NOM PRENOM (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   14 بت 2يخ 

.572109
795I

COMPTOIR FIDUCIAIRE MAROC

TRY F BATIMENT
تأسيس شركة

 COMPTOIR FIDUCIAIRE
MAROC

 4B RESIDENCE KOUTOUBIA
 AIN CHOCK CASABLANCA ،
22252، CASABLANCA MAROC
TRY F BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 01 زنقة 
الح ج عمر الريفي الط بق االول  
الشقة 2قم 02 الشيض ء 20200 

الدا2 الشيض ء  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574253
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 08 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 TRY F : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

BATIMENT
شركة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

للشن ء واالنع ش العق 2ي
- عنوا9 املقر االجتم عي: 01 زنقة 
االول   الط بق  الريفي  عمر  الح ج 
 20200 الشيض ء   02 2قم  الشقة 

الدا2 الشيض ء  -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة سنة
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- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

عد2اوي  هللا   عشد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 7 01 ط بق  ا2وسكي عم 2ة اي شقة 

حي املط 2 20250 ا2وسكي عم 2ة اي 

شقة 01 ط بق 7 حي املط 2 املغرب

عد2اوي  مريم  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

ايروسيتي عم 2ة ي الط بق 7 شقة 71 

 20250 ش 2ع عشدهللا بن الشريف  

الشيض ء املغرب

- السيد)ة) لين  عد2اوي بصفته)ا)  

اق مة ايروسيتي  والك ئن عنوانه ب: 

ش    71 شقة   7 الط بق  ي  عم 2ة 

20250 الشيض ء املغرب

عد2اوي  زينب  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: اق مة 

ايروسيتي عم 2ة ي الط بق 7 شقة 71 

ش  20250 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشد هللا  عد2اوي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574253

796I

املركز املراك�ضي لإل2ش د

 SR( س ر ماناجمنت
)MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
املركز املراك�ضي لإل2ش د

شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 
م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 

مراكش املغرب
 SR( 2 2 م ن جمنت

MANAGEMENT) شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2ي ض 
العرو2 د2ب سيدي بوعمر 2قم 10  

- 4000 مراكش املغرب.
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 23 ين ير 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) ليمني حسن 

ذات  »شركة  ملني  وحسن   -
املسؤولية املحدودة«  والك ئن مقره  
د2ب  العرو2  2ي ض  ب:  اإلجتم عي 

سيدي بوعمر 2قم 10 
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: -
 2  2 لشركة  جدد  كمسيرين 

.(SR MANAGEMENT( م ن جمنت
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بت 2يخ  بمراكش  التج 2ية 

2223 تحت 2قم 145413.
797I

املركز املراك�ضي لإل2ش د

 SR( س ر ماناجمنت
)MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2 

املركز املراك�ضي لإل2ش د
شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 

م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 SR( 2 2 م ن جمنت
MANAGEMENT) »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي:  2ي ض 

العرو2 د2ب سيدي بوعمر 2قم 10 
- 40000 مراكش املغرب.

»إض فة تسمية تج 2ية أو شع 2«
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

.120775

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 23 ين ير 2223 تقر2 إض فة 

شع 2 تج 2ي للشركة وهو:

 PALAIS EL( الروك 2  ب لييه 

(ROUCAR

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145413.

798I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE VERTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31222،

SEFROU Maroc
STE VERTE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو2 
التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي املسجد 
2ب ط الخير صفرو  - 31222 صفرو 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.975

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2223 ين ير   25 في  اإلستثن ئي ملؤ2خ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ     STE VERTE SARL املحدودة 
وعنوا9  د2هم   20.000 2أسم له  

2ب ط  املسجد  حي  اإلجتم عي  مقره  

الخير صفرو  - 31222 صفرو املغرب 

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتم عي .

حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
املسجد 2ب ط الخير صفرو  - 31222 

صفرو املغرب. 
و عي9:

و  عن 9  الحسن   السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوا2 لشراف اغز2ا9 صفرو  
)ة)  صفرو املغرب كمصفي   31222

للشركة.
 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بت 2يخ  االبتدائية بصفرو  

2223 تحت 2قم 496/2223.
799I

FINANCE CENTER

BKH CARS
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
42222، MARRAKECH MAROC
BKH CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي املسيرة 
2 العنبر E/241 223-2 عم 2ة 44 
محل 2قم 388 مراكش 40000  

مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133585
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 BKH تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

CARS
تأجير  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

سي 2ات بدو9 س ئق
- عنوا9 املقر االجتم عي: املسيرة 2 
العنبر E/241 2-223 عم 2ة 44 محل 

2قم 388 مراكش 40000  مراكش -
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أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

500.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

بونويس  خ لد  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 
مراكش  سع دة   228 2قم   1 االف ق 

40000 مراكش املغرب
بونويس  أس مة  السيد)ة)   -
بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: املسيرة 
 40000 مراكش   529 2قم  ب ء   1

مراكش املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) خ لد بونويس 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.133585
800I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

SOCIETE JOHN’S GLOBAL
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

22332، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE JOHN’S GLOBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تق طع 
زنقة موزا2 و ش 2ع آنف  إق مة لوبتي 

ب 2ادي ط بق 7 22332  الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574799

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

SOCIETE JOHN’S GLOBAL

شحن  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عشوات املنتج ت

تق طع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
زنقة موزا2 و ش 2ع آنف  إق مة لوبتي 

الدا2    22332  7 ط بق  ب 2ادي 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

محمد  الن هي  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: البركة 

الحي   14 الشقة   16 عم 2ة   2 م 2 

الشيض ء  الدا2    20000 الحسني  

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الن هي محمد 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   06 بت 2يخ 

.574799

801I

املركز املراك�ضي لإل2ش د

 R&R( ر&ر كونسييرجوري
)CONSIERGERIE

تأسيس شركة

املركز املراك�ضي لإل2ش د
شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 

م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 R&R( 2&2 كونسييرجو2ي
CONSIERGERIE) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 3 

الط بق الث ني 2قم 951 تجزئة املس 2 
طريق آسفي 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

133821
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 24 
ين ير 2223 تقر2 تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 
 R&R( كونسييرجو2ي   2&2

(CONSIERGERIE
بيع و   - غرض الشركة بإيج ز:   -

شراء العق 2ات
- عنوا9 املقر االجتم عي: الشقة 3 
الط بق الث ني 2قم 951 تجزئة املس 2 

طريق آسفي 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) ماللي 2شيد بصفته)ا)  
حسن ء  إق مة  ب:  عنوانه  والك ئن 
الف �ضي  عالل  ش 2ع   26 الشقة 

40000 مراكش املغرب
- السيد)ة) 2ب ح حريزي بصفته)ا)  

جي9  زنقة   11 ب:  عنوانه  والك ئن 
2اسي9 95400 فيلييغ لو بيل 95400 

فيلييغ لو بيل فرنس 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ماللي 2شيد 
- السيد)ة) 2ب ح حريزي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.133821
802I

املركز املراك�ضي لإل2ش د

 FASHION( فاشيون أوطيل
)HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

املركز املراك�ضي لإل2ش د
شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 

م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 FASHION( ف شيو9 أوطيل
HOTEL) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 45 
زاوية زنقة مو2يط ني  و ش 2ع الحسن 

الت ني  - 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.13527

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 11 نونبر 2022 تقر2 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ف شيو9  الوحيد  الشريك  ذات 
مشلغ    (FASHION HOTEL( أوطيل 
2أسم له  122.222,22 د2هم وعنوا9 
زاوية زنقة   45 مقره  اإلجتم عي 2قم 
 - مو2يط ني  و ش 2ع الحسن الت ني  
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 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000
توقف النش ط التج 2ي للشركة.

 45 و حدد مقر التصفية ب 2قم 
زاوية زنقة مو2يط ني  و ش 2ع الحسن 

الت ني  - 40000 مراكش املغرب. 
و عي9:

و  بلعيرج  ص لح   السيد)ة) 
عنوانه)ا) إق مة جوهر 2قم 81 ت 2كة  
)ة)  40000 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   06 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145641.
823I

COFISCOM

NABILO CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63322، BERKANE
MAROC

NABILO CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 93 
ش 2ع موالي يوسف حي الحسني - 

63322 برك 9 املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.7381

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
املؤ2خ في 15 فبراير 2223 تقر2 إنش ء 
فرع  ت بع للشركة  تحت التسمية - و 
واد  حي    146 2قم  ب لعنوا9  الك ئن 
املخ ز9 تق طع ش 2ع الحسن الث ني و 
ش 2ع محمد الخ مس - 63322 برك 9 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

االحمدي سكينة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   23 بت 2يخ  ببرك 9   االبتدائية 

2223 تحت 2قم 121/2223.
804I

املركز املراك�ضي لإل2ش د

 LINDA( ليندا لوس پاريس
)LOUSSE PARIS

تأسيس شركة

املركز املراك�ضي لإل2ش د
شقة 2قم ٩ مدخل أ عم 2ة أنس 

م جو2يل ش 2ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 LINDA LOUSSE( ليندا لو2 پ 2يس
PARIS) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الشقة 3 
الط بق الث ني 2قم 951 تجزئة املس 2 

طريق آسفي 40000 مراكش -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
134251

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
ليندا  تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 
 LINDA LOUSSE( پ 2يس  لو2 

(PARIS
بيع  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

املالبس الج هزة
- عنوا9 املقر االجتم عي: الشقة 3 
الط بق الث ني 2قم 951 تجزئة املس 2 

طريق آسفي 40000 مراكش -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -

122.222,22 د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

لندا لو2 بصفته)ا)   السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: إق مة ال مثيل له  
2قم 13 ت 2كة 40000 مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) لندا لو2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.134251
805I

FIDULONIA

SOBOUDIQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93222،

TETOUAN MAROC
SOBOUDIQ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 
ط 2ق بن زي د 2قم 13 املضيق - 

93222 املضيق املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.11223

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
 2015 دجنبر   23 في  الوحيداملؤ2خ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
2أسم له   مشلغ    SOBOUDIQ
مقره   وعنوا9  د2هم   10.000
زي د 2قم  اإلجتم عي ش 2ع ط 2ق بن 
13 املضيق - 93222 املضيق املغرب 

نتيجة ل : األزمة في القط ع.

ش 2ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - املضيق   13 2قم  زي د  بن  ط 2ق 

93222 املضيق املغرب. 

و عي9:

و  الوادي  بوشتى   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الرميالت مرتيل 93152 

مرتيل املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوا9  بت 2يخ 31 دجنبر 

2015 تحت 2قم 5214.

806I

KAMAR BENOUNA

FHE MANUFACTURING ش 
م م دات مساهم وحيد

إعال9 متعدد القرا2ات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

22162، Casablanca MAROC
FHE MANUFACTURING ش م 
م دات مس هم وحيد »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: اتلنتك 
فري زو9 التجزئة 2قم 11.210 و 
11.211 جم عة امير السفلية  - 

14090 القنيطرة  املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.49681

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 01 دجنبر 2021

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

الشركة  قر2ت  عرفي  عقد  بموجب 

س بق   )تسمية   »FHE FRANCE«

ب عت   (»FULL HOME ENERGY

في  تمتلك  التي  الحصص  مجموع 

 10 ب  حصة    50.000 اي  الشركة 

 »FHE GROUP « يو2و الى الشركة
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قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

ين ير   18 قر2 الجمع الع م املؤ2خ في 

 50.000 بيع  على  املص دقة   2223

مع   »FHE GROUP« لف ئدة  حصة 

تغيير الشند الس بع من القواني9 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

2اسم ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 01 بت 2يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 22 2223 تحت 2قم 94555.

807I

ONE AFRICA FORUMS

I-CONFERENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ONE AFRICA FORUMS

 CAPITAL TOWER BD

 ABDELLAH BEN CHRIF ANGLE

 MAIN STREET 5EME ETAGE

 B22، 22222، CASABLANCA

MAROC

I-CONFERENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD 207 وعنوا9 مقره  االجتم عي

 ZERKTOUNI 7 EME ETAGE

 CASA - 22122 CASABLANCA

.MAROC

تغيير تسمية الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

156165

 بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ2خ في 32 شتنبر 2022 تم تغيير 

I-CONFE- »تسمية الشركة من 

 ONE AFRICA« إلى »RENCE

. »FORUMS

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

نونبر 2022 تحت 2قم 847265.

808I

ONE AFRICA FORUMS

I-CONFERENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ONE AFRICA FORUMS
 CAPITAL TOWER BD

 ABDELLAH BEN CHRIF ANGLE
 MAIN STREET 5EME ETAGE
 B22، 22222، CASABLANCA

MAROC
I-CONFERENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BD 207 وعنوا9 مقره  اإلجتم عي

 ZERKTOUNI 7 EME ETAGE
 CASA - 22122 CASABLANCA

.MAROC
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.156165

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2022 شتنبر   32 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

  HASSAN )ة)  السيد  تفويت 

حصة   ALAOUI MDARHERI 822

حصة   8.000 أصل  من  اجتم عية 

 HIND SIDQUI )ة)  السيد  لف ئدة  

بت 2يخ 32 شتنبر 2022.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

نونبر 2022 تحت 2قم 847265.

809I

PREMIUM FINANCE

PREMIUM FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC
 PREMIUM FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي شقة 2قم 

7 عم 2ة 2 زاوية ش 2ع الرقيب لوفي و 

فركل  - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.84859

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 م 22   01 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

توطي9 الشرك ت .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   06 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145639.

810I

CABINET BADREDDINE

SMD TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اق مة هني الشقة 
2قم 1 ، 0، مراكش املغرب

SMD TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  االجتم عي عملية 

الضحى محل 2قم 26 طريق الصويرة 

- 40000 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.82163

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   01 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

- تسيير املط حن.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   08 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145749.

811I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

AMOR QUALITY TRAV
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 32222
ف 2 املغرب

AMOR QUALITY TRAV شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي الط بق 

اال2�ضي الشقة 2قم 2 تجزئة 
الي سمي9 2قم 38 طريق اموزا2 ف 2 

32222 ف 2 -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
75775

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AMOR QUALITY TRAV
مق ول   - - غرض الشركة بإيج ز: 

أعم ل أو إنش ءات متنوعة .

أو  غي 2  قطع  أو  أجهزة  ت جر    -

والكهرب ء  األشعة  لألجهزة  كم لي ت 

الطشية ، العالج اإلشع عي.

- ت جر.

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

2 تجزئة  الط بق اال2�ضي الشقة 2قم 

الي سمي9 2قم 38 طريق اموزا2 ف 2 

32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) عمو2 دقي عشد الرحيم  

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

املهراز م ج  الغس ني ظهر  مستشفى 

ف 2 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9):

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عمو2 دقي عشد الرحيم  
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.75775

812I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

FULTRASCO - SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 22.222 ----، 22، CASABLANCA

MAROC

FULTRASCO - SARLAU   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10  شــ 2ع 

الحــريـــة  الطــ بــق 3  شقـــة 2قــم 6 

10  شــ 2ع الحــريـــة  الطــ بــق 3  شقـــة 
2قــم 6 20120  الـــــدا2 الشـيــضـــ ء  

الــمـــغــــــرب .

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.315.375

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   13 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

فـــيـــصــــــل  )ة)  السيد  تفويت 

اجتم عية  حصة   1.000 مــحــــشــــــوب  

من أصل 1.000 حصة لف ئدة  السيد 

 13 بت 2يخ  الــــعــــطـــــــ وي   مــحـــــمـــــــد   )ة) 

فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 08 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861.836.

813I

 IMSSOUANE SERVICE ENTERTAINMENT

ACTIVITIES

 IMSSOUANE SERVICE
 ENTERTAINMENT

ACTIVITIES

تأسيس شركة

 IMSSOUANE SERVICE

ENTERTAINMENT ACTIVITIES

ب ب مريك 9 بلوك ب- العم 2ة 1 

الط بق األول 2قم 22 مسن نة ، 

90000، طنجة املغرب

 IMSSOUANE SERVICE

 ENTERTAINMENT ACTIVITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ب ب 

مريك 9 بلوك ب- العم 2ة 1 الط بق 

األول 2قم 22 مسن نة 90000 طنجة 

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135597

 16 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 IMSSOUANE SERVICE

ENTERTAINMENT ACTIVITIES

شراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

وبيع وتأجير العق 2ات.

ب ب  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
الط بق   1 العم 2ة  مريك 9 بلوك ب- 
األول 2قم 22 مسن نة 90000 طنجة 
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم
 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

 MANTOVANO السيد)ة)   -
MARCO بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

ب: شيف   46372 ف لنسي  إسش ني 
 DIAZ PRADOS السيد)ة)   -
JUAN بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: 

اد2ا  04770  امليري  إسش ني 
مق 2ب  ص لح  السيد)ة)   -
ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
إق مة  الطيري  جرير  أبي  ش 2ع   61
 90000  37 شقة   2 املستقشل ط بق 

طنجة املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) ص لح مق 2ب 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.135597
814I

CABINET CHAOUI

LOOK BY AMINA  ALLAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,10
 RIF, 2ème Étage Appartement

 223 12, Avenue des FAR
 Résidence RIF, 2ème Étage

 Appartement 223، 22222،

Casablanca Maroc

LOOK BY AMINA  ALLAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو2 

التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

السفراء 19 ش 2ع ابراهيم النخي 

الط بق 3 الشقة 6 - - الدا2 الشيض ء 

املغرب.

حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.8888

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

 2022 25 دجنبر  اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

  LOOK BY AMINA املحدودة 

 10.000 2أسم له   مشلغ    ALLAM

د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي إق مة 

النخي  ابراهيم  ش 2ع   19 السفراء 

الط بق 3 الشقة 6 - - الدا2 الشيض ء 

املغرب نتيجة ل : أزمة.

إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

النخي  ابراهيم  ش 2ع   19 السفراء 

الط بق 3 الشقة 6 - - الدا2 الشيض ء 

املغرب. 

و عي9:

و  جواد   العالم   السيد)ة) 

ش 2ع   19 السفراء  إق مة  عنوانه)ا) 

الشقة   3 الط بق  النخي  ابراهيم 

املغرب  الشيض ء  الدا2   20000  6

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861315.

815I
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

فـــولتــــراسكــــــو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :
ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 22.222 ----، 22، CASABLANCA

MAROC
فـــولتــــراسكــــــو  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 10  شــ 2ع 
الحــريـــة  الطــ بــق 3  شقـــة 2قــم 6  10  
شــ 2ع الحــريـــة  الطــ بــق 3  شقـــة 2قــم 
6  20120  الدا2 الشيض ء  املغـــرب .
إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.
الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

مؤ2خ 13 فبراير 2223 تقر2 تعيي9 :
- السيد)ة) الــعـــطـــــ وي  مـحــمــــــد  

-- »شركة ذات مسؤولية محدودة 
والك ئن  الوحيد«   الشريك  ذات 

مقره  اإلجتم عي ب: --
عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: ---
لشركة  جدد  كمسيرين 

فـــولتــــراسكــــــو .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 08 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

م 22 2223 تحت 2قم 861.836.
816I

zarkal & associés

UM6SS VENTURES
إعال9 متعدد القرا2ات

zarkal & associés
131 ش 2ع عشد املومن الط بق 6 2قم 
22 ، 20100، الدا2 الشيض ء املغرب
UM6SS VENTURES »شركة  

املس همة«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: ش 2ع 
محمد طيب نصري ، حي حسني 

الدا2 الشيض ء 20460 الدا2الشيض ء 

املغرب.

»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: -.

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ2خ في 10 فبراير 2223

تم اتخ ذ القرا2ات الت لية: 

قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 

خ لد  السيد  الع م  املدير  إستق لة 

بنسعيد 

قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 مدير ع م جديد السيد يونس 

بجيجو 

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعيي9 ك تب ع م جديد السيد 2شيد 

مسمودى

قرا2 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تغيير صالحية التوقيع

قرا2 2قم 5: الذي ينص على م يلي: 

تغيير أعض ء اللجنة  االستراتيجية و 

2ئيس اللجنة  االستراتيجية

قرا2 2قم 6: الذي ينص على م يلي: 

تحديت الق نو9 األس �ضي للشركة 

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

على  ينص  الذي   :28 2قم  بند 

تعيي9 مدير ع م جديد السيد  م يلي: 

يونس بجيجو ملدة غير محدودة

على  ينص  الذي   :29 2قم  بند 

م يلي: تعيي9 ك تب ع م جديد السيد 

2شيد مسمودى ملدة غير محدودة

على  ينص  الذي   :32 2قم  بند 

م يلي: الشريك الوحيد يقر2 اإلمض ء 

2شيد  و  بجيجو  يونس  ل  املشترك 

مسمودى 

بند 2قم 31: الذي ينص على م يلي: 

تغيير أعض ء اللجنة  االستراتيجية و 

2ئيس اللجنة  االستراتيجية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 859594.

817I

ONE AFRICA FORUMS

ONE AFRICA FORUMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

ONE AFRICA FORUMS
 CAPITAL TOWER BD

 ABDELLAH BEN CHRIF ANGLE
 MAIN STREET 5EME ETAGE
 B22، 22222، CASABLANCA

MAROC
ONE AFRICA FORUMS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 CAPITAL وعنوا9 مقره  اإلجتم عي
 TOWER BD ABDELLAH BEN
 CHRIF ANGLE MAIN STREET
  5°ETAGE B22 CASABLANCA
.22222 CASABLANCA MAROC

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.156165
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2فع  تم   2022 نونبر   24 في  املؤ2خ 
قد2ه  بمشلغ  الشركة  2أسم ل 
من  أي  د2هم«   1.200.000«
 2.000.000« إلى  د2هم«   CAPITAL«
إدم ج احتي طي    : د2هم« عن طريق 
2أ2  في  إصدا2  عالوات  أو  أ2ب ح  أو 

امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 852223.
818I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

DADA TRADI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 1537 

مكر2 سوكوم  1 - 40000 مراكش 

املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.121213
بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ2خ في 23 م 22 2223 تقر2 إنش ء 
التسمية  تحت  للشركة   ت بع  فرع  
2ي ض  املدينة  ب لعنوا9   الك ئن  و   -
مراكش   40000  - الجديد  الزينو9 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 
سني سليطي9/الصدقي نبيل / احمد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   08 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 3269.
819I

FINCOSA MARRAKECH

 MOGADOR EXPERTS
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
ش 2ع عشد الكريم الخط بي اق مة 
2قية عم 2ة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 MOGADOR EXPERTS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : اق مة 
النواة B زنقة ابن سين  الط بق 
الث لث 2قم 31 سماللية كليز - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 
.104465

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2022 تقر2 حل  املؤ2خ في 31 دجنبر 

 MOGADOR EXPERTS GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 

وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

 B النواة  اق مة  اإلجتم عي  مقره  

2قم  الث لث  الط بق  سين   ابن  زنقة 

مراكش   40000  - سماللية كليز   31

املغرب نتيجة النعدام النش ط.
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و عي9:

و  بولعوا9  حسن   السيد)ة) 
2قم   1 النخيل  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب   40000 ت 2كة    528

كمصفي )ة) للشركة.

الطيب  برادة العزيزي   السيد)ة) 
املنصو2  يعقوب  ش 2ع  عنوانه)ا)  و 

املغرب  مراكش   40000 اله م   قيال 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

اق مة  وفي   2022 دجنبر   31 بت 2يخ 
النواة B زنقة ابن سين  الط بق الث لث 
 40000  - كليز  سماللية   31 2قم 

مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 144941.

820I

FINCOSA MARRAKECH

CHALOUACHI FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتم عي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
ش 2ع عشد الكريم الخط بي اق مة 
2قية عم 2ة 180 بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

CHALOUACHI FER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ضيعة 
بوزيد 2قم 35 الفيراي عزيب الشيخ 

سع دة  - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتم عي للشركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.113899

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

املؤ2خ في 28 دجنبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  االجتم عي  املقر 

»ضيعة بوزيد 2قم 35 الفيراي عزيب 

مراكش   40000  - سع دة   الشيخ 

ا2ض  املس 2  »تجزئة  إلى  املغرب« 

العشدي 18 الط بق 2قم 2 مكتب 2قم 

9  - 40000 مراكش  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145022.

821I

UPSILON CONSULTING

 MAZZY AROMATHERAPY
& THAI MASSAGE

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية ش 2ع عمر الخي م و ش 2ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الط بق الرابع، شقة 
2قم 20 ، 20250، الدا2 الشيض ء 

املغرب

 MAZZY AROMATHERAPY &

THAI MASSAGE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 49, زنقة 

أحمد برك ت، الط بق السفلي، 2قم 3 

املع 2يف 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

573911

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 14 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 MAZZY AROMATHERAPY &

 THAI MASSAGE

تشغيل  بإيج ز:  غرض الشركة   -

خدم ت  يقدم  وحم م  سش   مركز 

العالج العطري والتدليك الت يالندي 

أو  الصلة  ذات  األنشطة  وجميع 

التكميلية

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

العطرية  ب لزيوت  املتعلقة  املنتج ت 

يتعلق  فيم   التدليك  ومنتج ت 

بنش ط السش  والحم م .

- عنوا9 املقر االجتم عي: 49, زنقة 
أحمد برك ت، الط بق السفلي، 2قم 3 

املع 2يف 20000 الدا2 الشيض ء -
أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم
 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم
مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

 Lars Henrik السيد)ة)   -
والك ئن  بصفته)ا)    POULSEN
ه 2ليف   8462 الدنم 2ك  عنوانه ب: 

الدنم 2ك
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
 Lars Henrik السيد)ة)   -

 POULSEN
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 فبراير   27 بت 2يخ 

.573911
822I

UPSILON CONSULTING

 DIRECT DIGITAL
MARKETING

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية ش 2ع عمر الخي م و ش 2ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الط بق الرابع، شقة 
2قم 20 ، 20250، الدا2 الشيض ء 

املغرب
 DIRECT DIGITAL MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 49, زنقة 

أحمد برك ت، الط بق السفلي، 2قم 3 
املع 2يف 20000 الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574389

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

DIRECT DIGITAL MARKETING

تعهيد  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

ب لخدم ت  املتعلقة  األنشطة 

عن  املختلفة  للشرك ت  واملشو2ة 

طريق جميع وس ئل اإلعالم ، وخ صة 

عبر اإلنترنت وأي وس ئط تف علية

خ 2جية  بمص د2  االستع نة 

االستش 2ات  أنشطة  لجميع 

اإلنترنت  على  واإلعال9  والتصميم 

املتعلقة  الخدم ت  عن   
ً
فضال  ،

على  لألحداث  املتحركة  ب لرسوم 

والعالق ت  االجتم عية  الششك ت 

الع مة الرقمية

أي نش ط لوك لة إعالنية ونش ط 

إنش ء مواقع أو صفح ت ويب وإنش ء 
2سوم ت وإنت ج فيديو وإنت ج ثالثي 

األبع د
- عنوا9 املقر االجتم عي: 49, زنقة 
أحمد برك ت، الط بق السفلي، 2قم 3 

املع 2يف 20000 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 Bojan MALIŠIĆ السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: صربي  

263 بيلكراد صربي .
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- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

 Bojan MALIŠIĆ (السيد)ة -
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574389

823I

farvision

CHEF CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

farvision

 casablanca casablanca، 22452،

casablanca maroc

CHEF CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي مجموعة 

التقدم ج ه 2ـ  17 ط بق 2 سيدي 

البرنو�ضي  - 20600 الشيض ء املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.505055

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2022 نونبر   14 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 CHEF محدودة ذات الشريك الوحيد

 100.000 CONSEIL  مشلغ 2أسم له  

اإلجتم عي  مقره   وعنوا9  د2هم 

مجموعة التقدم ج ه 2 ـ 17 ط بق 2 

20600 الشيض ء  سيدي البرنو�ضي  - 

نش ط  توقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 

سيدي   2 ط بق   17 ـ   2 التقدم ج ه 

 GR ATTAKADOUM البرنو�ضي  

GH2-17 22622 الشيض ء املغرب. 

و عي9:
ميش ل   سش ستي 9  السيد)ة) 
بنتو2 و عنوانه)ا) إق مة ب هية كولف 
بيش عم 2ة أودي�ضي شقة 09 كم 44 
ب شوية املنصو2ية 13272 املنصو2ية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 20 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2022 تحت 2قم 42496.
824I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 BTP BUILDING
MANAGEMENT

تأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
70 زنقة ابن 2شيد الط بق 3 2قم 6 
الصخو2 السوداء ، 22322، الدا2 

الشيض ء املغرب
  BTP BUILDING MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 26 ش 2ع 
مر2 السلط 9 الشقة 3 الط بق 

األول 22132 الدا2 الشيض ء  -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
573113

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 16 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:
عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -
 BTP تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

 BUILDING MANAGEMENT
- غرض الشركة بإيج ز: - أشغ ل 

الشن ء،
- مكتب التنسيق وتسيير املش 2يع 

الهندسية.

- عنوا9 املقر االجتم عي: 26 ش 2ع 

الط بق   3 الشقة  السلط 9  مر2 

األول 22132 الدا2 الشيض ء  -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الش يع عشد اللطيف  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

االلفة   1 شقة   5 عم 2ة  سلوا9 

20220 الدا2 الشيض ء  املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الش يع عشد اللطيف 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   21 بت 2يخ 

.573113

825I

sabahinfo

شركة بن خالد سطاسيون
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 72 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43222، el

kelaa des sraghna maroc

شركة بن خ لد سط سيو9 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي دوا2 اوالد 

خ لد جم عة سيدي عي�ضى ابن 

سليم 9 - قلعة السراغنة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

5669

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر تسميته : شركة  اإلقتض ء، 

بن خ لد سط سيو9

محطة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

خدم ت للمركش ت ذات املحرك ت

دوا2  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اوالد خ لد جم عة سيدي عي�ضى ابن 

سليم 9 - قلعة السراغنة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 400.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

400.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

خ لد  بن  حميد  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

زاكو2ة   45900 الدهبي  املنصو2 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حميد بن خ لد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.5669

826I
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CENTRE  D’AFFAIRES CHORFI

 TRAVAUX DE GENIE
 CIVIL ET BATIMENTS

 INDUSTRIELS**T.G.C.B.I
SARL

تأسيس شركة

CENTRE  D›AFFAIRES CHORFI
144 زنقة محمد سميحة إق مة 
جوهرة محمد سميحة الط بق 
6 الرقم 35 الشيض ء ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
 TRAVAUX DE GENIE
 CIVIL ET BATIMENTS

 INDUSTRIELS**T.G.C.B.I SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 144 زنقة 
محمد سميحة إق مة جوهرة محمد 
سميحة الط بق 6 الرقم 35 الشيض ء  

20090 الدا2 الشيض ء -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574955

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 20 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

 TRAVAUX DE تسميته : 

 GENIE CIVIL ET BATIMENTS

INDUSTRIELS**T.G.C.B.I SARL

- غرض الشركة بإيج ز:  *تشييد 

املش ني،

واألشغ ل  املدنية  الهندسة   *

الع مة

* أعم ل مختلفة،

* التج 2ة ،

 144 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
جوهرة  إق مة  سميحة  محمد  زنقة 

 35 الرقم   6 محمد سميحة الط بق 

الشيض ء  20090 الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 
د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد ت مدا بصفته)ا)  
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع عشد الكريم 
العروي الن ظو2   265 الخط بي 2قم 

62000 الن ظو2 املغرب
عق وي  املصطفى  السيد)ة)   -
حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  
الن ظو2   01 2قم   44 زنقة  ت ويمة 

62026 الن ظو2 املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) محمد ت مدا 

- السيد)ة) املصطفى عق وي 
التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.574955
827I

سل سوليسيو9

مج.انرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
سل سوليسيو9

ش 2ع االد2يسية زنقة ط 2ق زي د 
2قم 64 الط بق 1 ، 90000، طنجة 

املغرب
مج.انرجي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي تجزئة 

البس تي9 ش 2ع الشلح 2قم  189طنجة  
- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.119257

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 ين ير   23 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

الواحد  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

مليح 500 حصة اجتم عية من أصل 

)ة) كريم  السيد  500 حصة لف ئدة  

البراح بت 2يخ 23 ين ير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   06 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263412.

828I

BAHJA BAHIA

STE 2B MAK SARL AU
تأسيس شركة

BAHJA BAHIA

FES FES، 32222، FES MAROC

STE 2B MAK SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 
1 2قم 67 إق مة أمل زنقة بوجدو2 

حي النج ح سيدي براهيم ف 2 

32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75821

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 21 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

2B MAK SARL AU

- غرض الشركة بإيج ز: اإلشه 2

محل  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -
زنقة  أمل  إق مة   67 2قم   1 2قم 

براهيم  سيدي  النج ح  حي  بوجدو2 

ف 2 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الغم 2ي  فدوى  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

111 د تجزئة حي الزهو2 2 طريق عي9 

الشقف ف 2 32222 ف 2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) فدوى الغم 2ي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.75821

829I

GETRU MAGHREB

GETRU MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

2فع 2أسم ل الشركة

GETRU MAGHREB

 ANGLE BD BORDEAUX ET 250

 MY YOUSSEF ETAGE 6 N° 17 ،

2، CASABLANCA MAROC

GETRU MAGHREB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 

 ETAGE 6 N° 17 ANGLE BD

  BORDEAUX ET MY YOUSSEF

.- - CASABLANCA MAROC

2فع 2أسم ل الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.339843
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بمقت�ضى قرا2 الشريك الوحيد 

املؤ2خ في 13 دجنبر 2018 تم 

2فع 2أسم ل الشركة بمشلغ قد2ه 

»11.000.000 د2هم« أي من 

»CAPITAL د2هم« إلى »15.000.000 

د2هم« عن طريق :  إجراء مق صة 

مع ديو9 الشركة املحددة املقدا2 و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

دجنبر 2018 تحت 2قم 686811.

832I

ste imtiyaz conseils sarl

E J A FER
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعودية الط بق 

االول شقة 2قم 5 املدينة الجديدة 

ف 2 ، 32222، ف 2 املغرب

E J A FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 2قم 

1 قطعة 25 ه  تجزئة جن 9 2 طريق 

عي9 الشقف ف 2 32222 ف 2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

75769

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 E J A بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

FER
مق ول  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

أعم ل أو إنش ءات مختلفة

ت جر 

- عنوا9 املقر االجتم عي: محل 2قم 

1 قطعة 25 ه  تجزئة جن 9 2 طريق 

عي9 الشقف ف 2 32222 ف 2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -
الشركة : 99 سنة

الشركة:  2أسم ل  مشلغ   -
122.222,22 د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 
د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -
وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الجطيوي  احمد  السيد)ة)   -
والك ئن عنوانه ب: ش 2ع  بصفته)ا)  
اال2جنتي9  زنقة   10 2شيد  موالي 

الزهو2 2 ف 2 3222 ف 2  املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) احمد الجطيوي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   06 بت 2يخ 

.75769
831I

NEOCOMPTADUNORD

ELESUR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 92222،
TANGER MAROC

ELESUR MAROC  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

الهو2 و السيد قطب اق مة الصدق  
الشقة 2قم 134/54 - - طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.61369

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

تمت   2223 فبراير   01 في  املؤ2خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة) السيد 2ود2يكيز  

 2.000 كسترو   انطونيو  خو�ضي 

 2.000 أصل  من  اجتم عية  حصة 

جواد  )ة)  السيد  لف ئدة   حصة 

السخي بت 2يخ 01 فبراير 2223.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 22   08 بت 2يخ  بطنجة   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 263488.

832I

CELYA CONSULTING

باكل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي9 مسير جديد للشركة

تسمية الشركة املعلنة و بي ن ته  :

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 22612، Casablanca MAROC

ب كل شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي القد2 

ش 2ع 6 2قم 45 الط بق السفلي 

سيدي البرنو�ضي الدا2الشيض ء - - 

الدا2الشيض ء املغرب.

إعال9 عن تعيي9 مسير أو مسيرين 

جدد للشركة.

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

مؤ2خ 11 نونبر 2022 تقر2 تعيي9 :

- السيد)ة) البربو2ي خديجة 

املسؤولية  ذات  »شركة  وب كل 

املحدودة«  والك ئن مقره  اإلجتم عي 

 45 2قم   6 ش 2ع  القد2  حي  ب: 

البرنو�ضي  سيدي  السفلي  الط بق 

الدا2الشيض ء

عند  التج 2ي  السجل  2قم 

االقتض ء: 542645

كمسيرين جدد لشركة ب كل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 862732.

833I

NEOCOMPTADUNORD

TELATEX
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

TELATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي السالم 

1 زنقة املحمدية محل 2قم 15 - 

- 90000

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135727

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 17 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

TELATEX

- غرض الشركة بإيج ز: بيع الثوب

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

املحمدية محل 2قم  زنقة   1 السالم 

- 90000 - 15

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 



5603 الجريدة الرسميةعدد 5760 - 29 شعش 9 1444 )22 م 22 2223) 

الزهراء  ف طمة  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه  بنصشوح بصفته)ا)  

 46 2قم   1 مجمع الحسني خلود  ب: 

90000 طنجة املغرب

اوالد  العربي  محمد  السيد)ة)   -

�ضي محمد بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

 46 2قم   1 مجمع الحسني خلود  ب: 

90000 طنجة املغرب

اوالد �ضي  بد2 الدين   السيد)ة)   -

عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)   محمد 

 46 2قم   1 مجمع الحسني خلود  ب: 

90000 طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

الزهراء  ف طمة  السيد)ة)   -

بنصشوح 

اوالد  العربي  محمد  السيد)ة)   -

�ضي محمد 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.135727

834I

BENZINA FIRDAOUS

IBTIHAJ AUTO
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 32222، FES MAROC

IBTIHAJ AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 199 

الحي النهضة 2 الرم ني - الرم ني -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

419

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   27

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

IBTIHAJ AUTO

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

السي 2ات بدو9 س ئق

- عنوا9 املقر االجتم عي: 2قم 199 

الحي النهضة 2 الرم ني - الرم ني -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الح مدي  بهيجة  السيد)ة)   -

2قم  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

 15150 الرم ني    2 حي النهضة   322

الرم ني املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) بهيجة الح مدي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.419

835I

AITMATEN BUILDING

 AITMATEN BUILDING SARL
AU

تأسيس شركة

AITMATEN BUILDING

 no 74 zohour 21 ain itti nakhil

nord marrakech ، 2، مراكش 

املغرب

 AITMATEN BUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 DR AIT وعنوا9 مقره  اإلجتم عي

 MY ALI FESKA SIDI DAOUD

 AIT OURIR AL HAOUZ

-  MARRAKECH  - Marrakech

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

145668

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   25

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

AITMATEN BUILDING SARL AU

بإيج ز:  الشركة  غرض   -

 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION

االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 DR AIT MY ALI FESKA SIDI

 DAOUD AIT OURIR AL HAOUZ

-  MARRAKECH  - Marrakech

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

 100 له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

د2هم، -

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 
الطشيعيو9): 

الزيت   بو  املصطفى  السيد)ة)   -
دوا2  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  
ايت موالي علي ف سك  سيدي داود 
مراكش   42050 الحوز  أو2ير  ايت 

املغرب
- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 
األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
- السيد)ة) املصطفى بو الزيت  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 
2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.145668
836I

sabahinfo

STE EL KARAFLI TRAVAUX
إعال9 متعدد القرا2ات

sabahinfo
 N° 72 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43222، el
kelaa des sraghna maroc

  STE EL KARAFLI TRAVAUX
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا9 مقره  االجتم عي: دوا2 اوالد 
بوبكر اشطيشة  - - قلعة السراغنة  

املغرب.
»إعال9 متعدد القرا2ات«

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 
.5639

بمقت�ضى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  م 22 2223   01 املؤ2خ في 

القرا2ات الت لية: 
قرا2 2قم 1: الذي ينص على م يلي: 
تغيير املقر اإلجتم عي لشركة القرافلي 
 70 2قم   ‘’ ثرافو من العنوا9 القديم 
واالجتم عي  اإلقتص دي  املركب 
إلى   ‘’ الط بق الث ني قلعة السراغنة  
’‘دوا2 اوالد بوبكر  الجديد   العنوا9 

اشطيشة قلعة السراغنة‘‘
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قرا2 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

لشركة  التج 2ي  النش ط  حذف 

القرافلي ثرافو  ’‘ت جر آالت فالحية ’‘

قرا2 2قم 3: الذي ينص على م يلي: 

لشركة  التج 2ية  االنشطة  إض فة 

القرافلي ثرافو ’‘تأجير معدات الشن ء‘‘ 

و‘‘ مق ول أعم ل أو تشييد مختلفة‘‘

وتشع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �ضي الت لية: 

بند 2قم 2: الذي ينص على م يلي: 

القرافلي  لشركة  التج 2ية  األنشطة 

والتصدير‘‘   ’‘ت جر االستيراد   : ثرافو 

مق ول  و‘‘  الشن ء‘‘  معدات  ’‘تأجير 

أعم ل أو تشييد مختلفة‘‘

بند 2قم 4: الذي ينص على م يلي: 

القرافلي  للشركة   اإلجتم عي  املقر 

اشطيشة  بوبكر  اوالد  ’‘دوا2    : ثرافو 

قلعة السراغنة‘‘

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت 2يخ 09 

م 22 2223 تحت 2قم 125/2223.

837I

ائتم نية بي 9 حن 9

IZDIHAR BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائتم نية بي 9 حن 9

عرصة ملع ش طريق املستودع 

الشلدي 2قم 147 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

IZDIHAR BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : محل 

2قم 1 واحة الحسن الت ني ضيعة 

بيبي سيدي يوسف بن علي مراكش 

الهغرب - 40000 مراكش الهغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.119983

الوحيد  الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
تقر2   2223 ين ير   31 في  املؤ2خ 
ذات  شركة   IZDIHAR BOIS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 2أسم له   مشلغ  الوحيد 
د2هم وعنوا9 مقره  اإلجتم عي محل 
ضيعة  الت ني  الحسن  واحة   1 2قم 
بيبي سيدي يوسف بن علي مراكش 
الهغرب  مراكش   40000  - الهغرب 

نتيجة لعدم مردودية النش ط.
و عي9:

و  الد2عي  يوسف   السيد)ة) 
 202 2قم   3 تجزءة سيشع  عنوانه)ا) 
سيشع مراكش 40000 مراكش املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 31 ين ير 2223 وفي محل 2قم 
بيبي  الت ني ضيعة  الحسن  واحة   1
مراكش  علي  بن  يوسف  سيدي 

الهغرب - 40000 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 22   09 بت 2يخ  التج 2ية بمراكش  

2223 تحت 2قم 145823.
838I

CABINET DE CONSEIL POLY FISC

إينوف بات كونستريكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET DE CONSEIL POLY
FISC

 2EME-BD BAAMRANI AMAL 3
 ETAGE SIDI BERNOUSSI ،

22622، CASABLANCA MAROC
إينوف ب ت كونستريكسيو9 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 204 ش 2ع 
ب عمراني ام ل 3 الطشقة 2 سيدي 
برنو�ضي - 20600 الدا2 الشيض ء 

املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.415555

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 17 ين ير 2223 تقر2 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ب ت  إينوف  الوحيد  الشريك  ذات 
2أسم له   مشلغ  كونستريكسيو9  
مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
204 ش 2ع ب عمراني ام ل  اإلجتم عي 
3 الطشقة 2 سيدي برنو�ضي - 20600 
 : ل  نتيجة  املغرب  الشيض ء  الدا2 

توقف النش ط التج 2ي.
 204 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 2 الطشقة   3 ام ل  ب عمراني  ش 2ع 
الدا2   20600  - برنو�ضي  سيدي 

الشيض ء املغرب. 
و عي9:

و  بوديلي  محمد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي ط 2ق الزنقة 40 الرقم 
الدا2   20600 برنو�ضي  سيدي   10
الشيض ء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 2يخ  ب لدا2 الشيض ء   التج 2ية 

فبراير 2223 تحت 2قم 862139.
839I

شركة حس ب ت ف 2

SEPTIEME CIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة حس ب ت ف 2
2قم 5 قس 2ية السق ط الشطح ء ، 

0، ف 2 املغرب
SEPTIEME CIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 9 
د2ب املسيد زق ق امل ء ف 2 املدينة - 

32122 ف 2 املغرب.
حل شركة

2قم التقييد في السجل التج 2ي 
.39335

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 
الوحيداملؤ2خ في 01 م 22 2223 تقر2 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SEPTIEME الوحيد  الشريك  ذات 

د2هم   10.000 مشلغ 2أسم له     CIEL

 9 2قم  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 

د2ب املسيد زق ق امل ء ف 2 املدينة - 

32122 ف 2 املغرب نتيجة ل : ح لة 

صحية.

 9 2قم  التصفية ب  مقر  و حدد 

د2ب املسيد زق ق امل ء ف 2 املدينة - 

32122 ف 2 املغرب. 

و عي9:
جو9  ديرانزا  ستيفن   السيد)ة) 
9 د2ب املسيد زق ق  و عنوانه)ا) 2قم 

ف 2   32122 املدينة  ف 2  امل ء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 22   08 بت 2يخ  بف 2   التج 2ية 

2223 تحت 2قم 1471.

840I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 ste ISO MENUISERIE SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 312 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
 ste ISO MENUISERIE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي قصر 

اسرير  مدغرة الرشيدية  - 52000 
الرشيدية  املغرب .
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حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.15537

الشريك  قرا2  بمقت�ضى 

 2223 فبراير   07 في  الوحيداملؤ2خ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

 ste محدودة ذات الشريك الوحيد  

ISO MENUISERIE SARL AU  مشلغ 
وعنوا9  د2هم   100.000 2أسم له  

اسرير   قصر  اإلجتم عي  مقره  

مدغرة الرشيدية  - 52000 الرشيدية  

املغرب  نتيجة ل : نقص الخدم ت 

لم تعمل الشركة مند ت سيسه  .

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 52000  - الرشيدية   مدغرة  اسرير 

الرشيدية املغرب . 

و عي9:

القو2بي  اسم عيل    السيد)ة) 

مدغرة  اسرير   قصر  عنوانه)ا)  و 

52000 الرشيدية املغرب   الرشيدية  

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 2يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2223 تحت 2قم 122/2223.

841I

mohammed boumzebra

STE MOHAMED ET SALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23222، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE MOHAMED ET SALAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو2 التصفية)

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي الرج ء 
الزنقة 13 الرقم 29 - 23552 سوق 

السبت املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.955
الع م  الجمع  بمقت�ضى 
م 22 2223   02 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 
 STE MOHAMED ET املحدودة 
 12.222,22 مشلغ 2أسم له     SALAH
اإلجتم عي حي  د2هم وعنوا9 مقره  
الرج ء الزنقة 13 الرقم 29 - 23552 
سوق السبت املغرب نتيجة ل : األزمة 

االقتص دية وكوفيد 19.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرج ء الزنقة 13 الرقم 29 - 23552 

سوق السبت املغرب. 
و عي9:

و  ز2هوني  ص لح    السيد)ة) 
 23552 السبت  سوق  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  السبت  سوق 

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: حي الرج ء الزنقة 13 الرقم 29
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

07 م 22 2223 تحت 2قم 67.
842I

mohammed boumzebra

L A GOUDRON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23222، FKIH

BEN SALAH MAROC
L A GOUDRON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : تجزئة 
الي سمي9 الرقم 43 - 23222 الفقيه 

بن ص لح املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.4355

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

 L املؤ2خ في 02 م 22 2223 تقر2 حل

A GOUDRON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 

2أسم له  122.222,22 د2هم وعنوا9 

الي سمي9  تجزئة  اإلجتم عي  مقره  

الرقم 43 - 23222 الفقيه بن ص لح 

االقتص دية  الالزمة  نتيجة  املغرب 

وكوفيد 19.

و عي9:

لكير  الواحد   عشد  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) الفقيه بن ص لح 23222 

الفقيه بن ص لح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

تجزئة  وفي   2223 م 22   02 بت 2يخ 

الي سمي9 الرقم 43 - 23222 الفقيه 

بن ص لح املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 2يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

07 م 22 2223 تحت 2قم 66.

843I

mohammed boumzebra

JABIRI AGRICOLE
شركة التض من

قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23222، FKIH

BEN SALAH MAROC

JABIRI AGRICOLE شركة التض من

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي : بني وكيل 

اوالد الغزواني - 23222 الفقيه بن 

ص لح املغرب.

قفل التصفية

2قم التقييد في السجل التج 2ي : 

.379

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر2 حل  02 م 22 2223  املؤ2خ في 
JABIRI AGRICOLE شركة التض من 
د2هم   22.222,22 2أسم له   مشلغ 
وكيل  بني  اإلجتم عي  مقره   وعنوا9 
الفقيه   23222  - الغزواني  اوالد 
الألزمة  نتيجة  املغرب  ص لح  بن 

االقتص دية وكوفيد 19.
و عي9:

و  جشيري  حسن   السيد)ة) 
 23222 الفقيه بن ص لح  عنوانه)ا) 
الفقيه بن ص لح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 2يخ 02 م 22 2223 وفي بني وكيل 
الفقيه بن   23222  - اوالد الغزواني 

ص لح املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 2يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

07 م 22 2223 تحت 2قم 65.
844I

املركز الجهوي لالستثم 2 لجهة د2عة ت فياللت 

ملحقة و2زازات

 STE » CAMEL VALLEY  »
SARL

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 2 لجهة د2عة 
ت فياللت ملحقة و2زازات

ش 2ع موالي 2شيد عم 2ة داد2 
الط بق االول و2زازات، 45000، 

و2زازات املغرب
 STE » CAMEL VALLEY  » SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 2قم 156 

حي القد2  45000 و2زازات -
إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

12325
بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 13 
شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:
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عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE » بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

CAMEL VALLEY  » SARL

الشن ء   * غرض الشركة بإيج ز:   -

واالشغ ل املختلفة 

* مق ول التركيش ت الكهرب ئية

* مق ول غر2 أو صي نة الحدائق 

، الحدائق ، الطرق ، إلخ

2قم  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

156 حي القد2  45000 و2زازات -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 500.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

500.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) محمد من 2  بصفته)ا)  

حي   156 2قم  ب:  عنوانه  والك ئن 

القد2  45000 و2زازات املغرب

- السيد)ة) املهدي من 2  بصفته)ا)  

حي   156 2قم  ب:  عنوانه  والك ئن 

القد2  45000 و2زازات املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد من 2 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   07 بت 2يخ 

.12325

845I

MARMORATA

MARMORATA
تأسيس شركة

MARMORATA

77 زنقة محمد سميحة الط بق 

10 شقة 2قم 57 الدا2 الشيض ء ، 

20090، الدا2 الشيض ء املغرب

MARMORATA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 77 زنقة 

محمد سميحة الط بق 10 شقة 

2قم 57 الدا2 الشيض ء 20090 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575375

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

06 م 22 2223 تقر2 تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

MARMORATA

- غرض الشركة بإيج ز: االنع ش 

العق 2ي

- عنوا9 املقر االجتم عي: 77 زنقة 

محمد سميحة الط بق 10 شقة 2قم 

الدا2   20090 الشيض ء  الدا2   57

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

- السيد)ة) لحسن ك م بصفته)ا)  

والك ئن عنوانه ب: تجزئة زين السالم 

الدا2   29640 تيط مليل    124 2قم 

الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) لحسن ك م 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.575375

846I

gest consultants

GBODJALO MANAGEMENT

تأسيس شركة

gest consultants

15 زنقة الق �ضي إلي 2 املع 2يف 

الدا2 الشيض ء، 20100، الدا2 

الشيض ء املغرب

 GBODJALO MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 144 زنقة 

محمد اسميحة اق مة جوهرة محمد 

اسمحة ط بق 6 2قم 35 - الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

574173

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء،  عند 

.GBODJALO MANAGEMENT

تقديم  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

ب ملط عم  املتعلقة   الخدم ت 

والفن دق

 144 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

اق مة جوهرة  اسميحة  زنقة محمد 

 -  35 2قم   6 ط بق  اسمحة  محمد 

الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

سيري  جشودج لو  السيد)ة)   -

جوويل لو بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

ابيدج 9   53 ص.ب  ابيدج 9  ب: 

س حل الع ج

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

سيري  جشودج لو  السيد)ة)   -

جوويل لو 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   01 بت 2يخ 

.574173

847I
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COFISCOM

L’ITALIEN AU FEU DE BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63322، BERKANE

MAROC

 L›ITALIEN AU FEU DE BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  االجتم عي ش 2ع 9 

ابريل اق مة االن قة املحل 2قم 1 - 

93222 تطوا9 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.32915

بمقت�ضى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2223 فبراير   17 في  املؤ2خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

االستيراد والتصدير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بت 2يخ  االبتدائية بتطوا9  

2223 تحت 2قم 2964.

848I

LA PATT’MOBILE

LA PATT’MOBILE

تأسيس شركة

LA PATT’MOBILE

13 زنقة احمد املج طي اق مة االلب 

ط بق 1 2قم 8 املع 2يف ، 22372، 

الدا2 الشيض ء املغرب

LA PATT’MOBILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 13 زنقة 

احمد املج طي اق مة االلب ط بق 

1 2قم 8 املع 2يف 22372 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

575373

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 LA تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

PATT’MOBILE

إجراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عالج ت جم لية على الحيوان ت بم  

فيه  الكالب و القطط.

- عنوا9 املقر االجتم عي: 13 زنقة 

ط بق  االلب  اق مة  املج طي  احمد 

الدا2   22372 املع 2يف   8 2قم   1

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

خ ل  ز2هوني  عشلة  السيد)ة)   -

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: طريق 

مكة الط بق السفلي 1 ب ب ك ليفو2ني   

20150 الدا2 الشيض ء املغرب

السق ط  كريم  السيد)ة)   -

ك زا  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

 09 كرين ت و9 اق مة الشحيرة عم 2ة 

بوسكو2ة  املدينة الخضراء   02 شقة 

27182 الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) عشلة ز2هوني خ ل 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   09 بت 2يخ 

.575373

849I

مست منة تيم دير ش.م.م  ش.و

TRANS RICHAMED SARL

تأسيس شركة

مست منة تيم دير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عم 2ة الشف ء الط بق 

الرابع الن ظو2، 62000، الن ظو2 

املغرب

TRANS RICHAMED SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 580 ش 2ع 

املسيرة الط بق الث ني الشقة 2قم 3 

الن ظو2 62000 الن ظو2 -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

25431

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 10 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 م 22 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

TRANS RICHAMED SARL

تصدير  غرض الشركة بإيج ز:   -

واالستيراد

 580 االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الشقة  الث ني  الط بق  املسيرة  ش 2ع 

2قم 3 الن ظو2 62000 الن ظو2 -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم.

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

له :  وتقييم  له   موجز  وصف 

100.000 د2هم، 2اسم ل الشركة

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

اوشير  محمد  السيد)ة)   -

ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الن ظو2 62000 الن ظو2 املغرب

ليلى اوشير بصفته)ا)   السيد)ة)   -

 62000 الن ظو2  والك ئن عنوانه ب: 

الن ظو2 املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) محمد اوشير 

- السيد)ة) ليلى اوشير 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   10 بت 2يخ 

.25431

850I

Omnigoods

Omnigoods
تأسيس شركة

Omnigoods

زنقة عشد الكريم الخط بي الرقم 

08، حي ابن 2شد، كلميم ، 0، كلميم 

املغرب

Omnigoods شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة عشد 

الكريم الخط بي الرقم 08، حي ابن 

2شد، كلميم - كلميم -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

4579
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 22 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

Omnigoods

استيراد  غرض الشركة بإيج ز:   -

مختلف السلع و الشض ئع و املواد و 

كل م  يتعلق بذلك من بيع و شراء 

ب لجملة و نصف الجملة والتقسيط 

و التج 2ة االلكترونية وغيرهم الكثير  

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

حي   ،08 عشد الكريم الخط بي الرقم 

ابن 2شد، كلميم - كلميم -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم،

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

أشرف  الهوا2ي  السيد)ة)   -

والك ئن عنوانه ب: شقة  بصفته)ا)  

08، عم 2ة 14، بيتي سكن 2 11000 

سال املغرب

أس مة   بنحدوش  السيد)ة)   -

بلوك  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

206، ديو2 الحومر، ح ي م  ج، 2قم 

10120 الرب ط  املغرب 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) الهوا2ي أشرف 

- السيد)ة) بنحدوش أس مة  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   23 بت 2يخ 

.4579

851I

Agence Fiduciaire BASMA COM

GLOB PRESS TRANS

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

ش 2ع محمد الخ مس،40 

إق مة دني ،الجن ح ب،الط بق 

الخ مس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب

GLOB PRESS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي حي 

اإلد2يسية،زنقة املنصو2 بن 

عمير،الط بق الث لث،الرقم6 

90070 طنجة -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

135465

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

تقر2 تأسيس شركة  ين ير 2223   31

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

 GLOB : اإلقتض ء، بمختصر تسميته

PRESS TRANS

النقل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الوطني والدولي للشظ ئع

حي  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

بن  املنصو2  اإلد2يسية،زنقة 

عمير،الط بق الث لث،الرقم6 90070 

طنجة -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 1.000 - مشلغ الحصص النقدية: 

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

-

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الحي ني  محمد  �ضي  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

مرش 9،زنقة القرية،الرقم 3 90040 

طنجة املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

-

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) �ضي محمد الحي ني 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 فبراير   28 بت 2يخ 

.135465

852I

consultana

BOURAY IMMOBILIER

تأسيس شركة

consultana

زنقة أحمد الطوقي،إق مة أو2وق ، 

الط بق الث لث،2قم 13، 20080، 

maroc الدا2 الشيض ء

BOURAY IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي زنقة 

موحى أوحمو عم 2ة لؤلؤة ج سم 

الط بق الث لث 2قم 5 20080 الدا2 

الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

546565

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 31 

2022 تقر2 تأسيس شركة ذات  م ي 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

BOURAY IMMOBILIER

منعش  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

عق 2ي

زنقة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

ج سم  لؤلؤة  عم 2ة  أوحمو  موحى 

الدا2   20080  5 الط بق الث لث 2قم 

الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

 BOURAYA السيد)ة)   -

HASSAN بصفته)ا)  والك ئن عنوانه 

تجزئة الحسنية مركز لوالد ابن  ب: 

احمد 26050  سط ت املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 
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 BOURAYA HASSAN (السيد)ة -

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2022 يونيو   14 بت 2يخ 

.546565

853I

TINZAY AGRO

تأسيس شركة

TINZAY AGRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي 17 ش 2ع 

عشد هللا بن ي سي9 إق مة شمس 

20000  الدا2 الشيض ء -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

369259

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 32 

شركة  تأسيس  تقر2   2016 دجنبر 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

TINZAY AGRO

إدا2ة  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

الصن عية  التج 2ية  العملي ت 

والز2اعية 

  استيراد و تصدير

- عنوا9 املقر االجتم عي: 17 ش 2ع 

شمس  إق مة  ي سي9  بن  هللا  عشد 

20000  الدا2 الشيض ء -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 10.000 مشلغ 2أسم ل الشركة:   -

د2هم

 100 النقدية:  الحصص  مشلغ   -

د2هم.

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

يوسف   معم ه  السيد)ة)   -

 15 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

ك ليفو2ني   مجش 2  حدائق  تجزئة 

20150  الدا2 الشيض ء املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) معم ه يوسف  

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2017 فبراير   07 بت 2يخ 

.369259

854I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

MH-MULTITRAV

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش 2ع محمد الخ مس  اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول  وادي زم 

وادي زم املغرب، 25352، وادي زم 

املغرب

MH-MULTITRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي ش 2ع 

 A3 محمد الخ مس اق مة الرحم ني

الط بق االول 25352 وادي زم -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

1405

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤ2خ في 06 

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ب ملميزات الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

MH- بمختصر تسميته :  اإلقتض ء، 

MULTITRAV

أعم ل  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

مختلفة

- التج 2ة

- أعم ل البستنة

ش 2ع  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

 A3 محمد الخ مس اق مة الرحم ني 

الط بق االول 25352 وادي زم -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم.

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الح �ضي  مروا9  السيد)ة)   -

 16 ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

وادي زم  سهب والد سالوي  25352 

املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) مروا9 الح �ضي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   08 بت 2يخ 

.1405

855I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

IMPYOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

ش 2ع محمد الخ مس  اق مة 

الرحم ني A3 الط بق االول  وادي زم 

وادي زم املغرب، 25352، وادي زم 

املغرب

IMPYOS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو2 التصفية)
وعنوا9 مقره  اإلجتم عي  2قم 1 

زنقة 6 د2ب العفو  وادي زم  25352 

وادي زم املغرب.

حل شركة
2قم التقييد في السجل التج 2ي 

.953

الع م  الجمع  بمقت�ضى 

م 22 2223   01 اإلستثن ئي ملؤ2خ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر2 

مشلغ 2أسم له      IMPYOS املحدودة 

مقره   وعنوا9  د2هم   100.000
اإلجتم عي  2قم 1 زنقة 6 د2ب العفو  

املغرب  زم  وادي   25352 زم   وادي 

و  الشرك ء  بي9  مش كل   : ل  نتيجة 

الخس ئر .

 1 2قم  و حدد مقر التصفية ب  

زنقة 6 د2ب العفو  وادي زم 25352 

وادي زم املغرب. 

و عي9:

لحسيني   حسن ء    السيد)ة) 

املصلى   05 الزنقة   25 وعنوانه)ا) 

املغرب  زم  وادي   25352 القديمة  

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بت 2يخ 08 م 22 

2223 تحت 2قم 23/2223.

856I
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OUR EXPERT

Triade.architectes

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 42222، marrakech

maroc

Triade.architectes شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا9 مقره  اإلجتم عي عم 2ة 

النخيل م جو2يل 3 حي الرويدات 

طريق مكة شقة 14 الط بق الث لث 

مراكش - مراكش -

إعال9 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

2قم التقييد في السجل التج 2ي: 

134269

 26 عقد حر مؤ2خ في  بمقت�ضى  

شركة  تأسيس  تقر2   2223 فبراير 

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية:

عند  متشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميته :  بمختصر  اإلقتض ء، 

Triade.architectes

مهند2  غرض الشركة بإيج ز:   -

معم 2ي

عم 2ة  االجتم عي:  املقر  عنوا9   -

الرويدات  حي   3 م جو2يل  النخيل 

الط بق الث لث   14 طريق مكة شقة 

مراكش - مراكش -

أجله   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

- مشلغ 2أسم ل الشركة: 100.000 

د2هم

النقدية:  الحصص  مشلغ   -

100.000 د2هم

مع  العينية  الحصص  مشلغ   -

وصف موجز له  وتقييم له : - د2هم، 

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

الطشيعيو9): 

الع صمي  حسن ء  السيد)ة)   -

حي  ب:  عنوانه  والك ئن  بصفته)ا)  

الفردو2 تجزئة بن خلدو9 مراكش 

40000 مراكش املغرب.

التريكي  هدى  السيد)ة)   -

فيال  والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا)  

2قم 7 جوهر1 ت 2كة 40000 مراكش 

املغرب.

- السيد)ة) ف طمة الزهراء اسكتي  

بصفته)ا)  والك ئن عنوانه ب: تجزئة 

 40000 جليز مراكش   35 الشيك 2قم 

مراكش املغرب

- بي ن ت حول الشرك ء )األشخ ص 

املعنويو9): 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 2 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير: 

- السيد)ة) حسن ء الع صمي 

التج 2ي  السجل  في  التقييد  تم 

2قم  تحت   2223 م 22   10 بت 2يخ 

.134269

857I
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة االنق ذ

في مواجحة شركة ب 2ديس كيش 

PARADIS KECH

ملف عدد 21/8315/2223

اشع 2

 2223/32 بمقت�ضى الحكم عدد 

 2223/22/21 بت 2يخ  الص د2 

عدد  املق ولة  صعوب ت  في 

املحكمة  قضت   2223/8315/21

مسطرة  بفتح  بمراكش  التج 2ية 

ب 2ديس  شركة  مواجهة  في  االنق ذ 

املسجلة  و   PARADIS KECH كيش 

املحكمة  لدى  التج 2ي  ب لسجل 

التج 2ية بمراكش تحت عدد 74447.

الع طي  عشد   : السيد  عينت  و 

األزهري منتدب  و السيد عشد الرحيم 

اسميح ق ضي  ن ئش  عنه و السيد نو2 

الدين سهير سنديك  والك ئن 2قم 257 

الصن عي  الحي   2 الط بق   9 الشقة 

سيدي غ نم مراكش.

الدائني9  من  ف ملطلوب  عليه 

املعي9  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املش لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت 2يخ  من  شهرين  اجل  داخل 

هذا االشع 2 ب لجريدة الرسمية طشق  

 720 719 و  584 و  ملقتضي ت املواد 

من مدونة التج 2ة.

عن 2ئيس كت بة الضشط

30

املحكمة التج 2ية بمراكش

مكتب صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة االنق ذ

في مواجهة شركة كونطوا2 2يم دا 

COMPTOIR RIMADA

ملف عدد 2223/8315/27

اشع 2

 2223/32 بمقت�ضى الحكم عدد 

 2223/22/21 بت 2يخ  الص د2 

عدد  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قضت   2223/8315/27

التج 2ية بمراكش :

بفتح مسطرة االنق ذ في مواجهة 

 COMPTOIR شركة كونطوا2 2يم دا 

ب لسجل  واملسجلة   RIMADA

التج 2ية  املحكمة  لدى  التج 2ي 

بمراكش تحت عدد 72321.

الرحيم  عشد   : السيد  عينت  و 

والسيد عشد  اسميح ق ضي  منتدي ، 

الع طي األزهري ن ئب له.

سنديك   يو2  حسن  والسيد 

سعيد  موالي  عم 2ة   22 والك ئن 

الط بق األول 2قم 6 ش 2ع موالي عشد 

هللا بجوا2 كهرب ء الفتح مراكش.

الدائني9  من  ف ملطلوب  عليه 

املعي9  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املش لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

ذلك  و  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

من ت 2يخ نشر   « داخل اجل شهرين 

هذا االشع 2 ب لجريدة الرسمية طشق  

 720 719 و  584 و  ملقتضي ت املواد 

من مدونة التج 2ة.

عن 2ئيس كت بة الضشط
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املحكمة التج 2ية بمراكش

ملف 2قم : 2223/19

حس ب 2قم : 5285

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمراكش  مسجل   ،2022 فبراير   18

السيد  ب ع   2022 م 22   15 بت 2يخ 

حرات عشد السالم ، الح مل للشط قة 

الوطنية 2قم E65934 والس كن برقم 

الوحدة الرابعة مراكش لف ئدة   857

السيدة حرات ن دية، الح ملة لشط قة 

  EE399992 2قم  الوطنية  التعريف 

857 الوحدة الرابعة  والس كنة برقم 

املحل  مفت ح  مراكش.مجموع 

التج 2ي الك ئن بمراكش 25 القن 2ية 

وهو عش 2ة عن محل تج 2ي غير مقيد 

ب لسجل التج 2ي بثمن قد2ه 40.000 

د2هم.
فعلى دائني الش ئع املتن زل املذكو2 

إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9  أعاله 

ب ملحكمة  التج 2ي  السجل  قسم 

التج 2ية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من ت 2يخ نشر اإلعال9 األول وينتهي في 

اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعال9 

الث ني.

النشرة األولى
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

23 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

ملف عدد : 2223/20

حس ب 2قم 5846
بيع أصل تج 2ي

بمقت�ضى عقد موثق تلق ه األست ذ 
بت 2يخ بمراكش،  موثق  بومل 9   2�ضى 

بت 2يخ املسجل   ،2223 ين ير   32 

املداخيل  سجل   ،2223 فبراير   3

أمر   ،2222-2228923-11271

توصيل   ،7713 ب ستخالص 

شركة  ب عت   ،2223255811249

ذات  شركة   »2010 »ي ني 2 

واملسجلة محدودة،  مسؤولية 

 ب لسجل التج 2ي بمراكش تحت عدد 

»ميجولي9«  شركة  لف ئدة   ،98679

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

واملسجلة ب لسجل التج 2ي بمراكش 

األصل  جميع   ،132333 2قم  تحت 

 ،91 2قم  بمراكش،  الك ئن  التج 2ي 

املدينة،  الس قية  د2ب  اسشتيي9، 

ملراكش  التج 2ي  ب لسجل  واملقيد 

السجل  من   98679 عدد  تحت 

من   7344 عدد  وتحت  التحليلي 

عن صره  بجميع  الترتيبي،  السجل 

قد2ه  يثمن  وذلك  واملعنوية،  امل دية 

وتسعم ئة  ألف   عشر  وستة  م ئت 9 

وخمسو9  د2هم   وخمسو9  وواحد 

سنتيم  )216.951.50 د2هم).

املذكو2 أعاله  فعلى دائني الش ئع  

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

بمراكش  داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  االعال9  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال9 الث ني.
اإلعال9 األول

عن 2ئيس كت بة الضشط

24 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

ملف عدد : 2223/21

حس ب 2قم 5848

بيع أصل تج 2ي

 بمقت�ضى عقد توثيقي مؤ2خ بت 2يخ

في مسجل   ،2223 ين ير   9 

31 ين ير 2223، تحت املراجع الت لية :

11071-  : املداخيل  كن ش 

ب ستخالص  أمر   2226843-2223

األداء  توصيل   ،2223/5887

.2223219111249
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ب عت الشركة املسم ة »إيني الند« 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

د2هم،   100.000.00 2أسم له  

املدينة،  بمراكش،  مقره   الك ئن 

د2ب الجديد الفوق ني ب ب دك لة 2قم 

317، واملقيد ب لسجل التج 2ي عدد 

.74681

شركة  »دوتي«  املسم ة  للشركة 

وحيد،   ذات شريك  املسؤولية  ذات 

الك ئن  د2هم،   100.000 2أسم له  

بوزينس  زينيت  بمراكش،  مقره  

الط بق  بك 2  مسلم  زنقة  س نتر، 

دك لة،  ب ب   14 2قم  شقة  الث لث 

عدد  التج 2ي  ب لسجل  واملقيدة 

.132395

مجموع األصل التج 2ي املستغل 

بمراكش،  الك ئن  للضي فة،  كدا2 

د2ب الجديد الفوق ني ب ب  املدينة، 

ب لسجل  واملقيدة   ،317 2قم  دك لة 

السجل  من   74681 عند  التج 2ي 

من   3255 عدد  تحت  و  التحليلي 

السجل الترتيبي.

خمسم ئة  قد2ه  إجم لي   بثمن 

وخمسم ئة  الف  أ2بعو9  و  تسعة  و 

منه  تم اإلبراء  دهـ)   549.500( د2هم 

في العقد.

الش ئعة  الشركة  دائني  على 

يتقدموا  أ9  أعاله  املذكو2ة 

بتعرض تهم إلى قسم السجل التج 2ي 

داخل  بمراكش.  التج 2ية  ب ملحكمة 

اإلعال9  نشر  ت 2يخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)15) من نشر اإلعال9 الث ني.

اإلعال9 األول

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

25 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

ملف عدد : 2223/22

حس ب 2قم 5849
بيع أصل تج 2ي

مؤ2خ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

في  مسجل   2223/21/23 بت 2يخ 

2223/22/22 تحت املراجع الت لية:

امر   2223-2228893-11271

توصيل   ،7722/2223 ب ستخالص 

األداء 2223242411249.

»بوتي  املسم ة  الشركة  ب عت 

املسؤولية  ذات  شركة  فندق« 

وحيد،  شريك  ذات  املحدودة 
الك ئن  د2هم،   10.000.00 2أسم له  

بن  حي  املدينة،  بمراكش  مقره  

ص لح د2ب الحج مة 2قم 3، واملقيدة 

ب لسجل التج 2ي عدد 116.937.

»دوتش مو2وكو  للشركة املسم ة 

انفيستملت« شركة ذات املسؤولية، 
الك ئن  د2هم،   5.000.00 2أسم له  

مقره  بمراكش، شقة 2قم 33، عم 2ة 

واملقيدة   ،5 ش 2ع محمد   55 جك 2، 

ب لسجل التج 2ي عـدد 131829.

مجموع األصل التج 2ي املستغل 

بمراكش  الك ئن  للضي فة،  كدا2 

د2ب  أيوب،  سيدي  حي  املدينة، 

واملقيدة ب لسجل   ،36 العرصة 2قم 

من السجل   116937 التج 2ي عدد 

من   8431 عدد  تحت  و  التحليلي 

السجل الترتيبي.

وتسعة  م ئة  قد2ه  إجم لي  بثمن 

د2هم  سشعو9  و  وستم ئة  الف 

في  منه  اإلبراء  تم  دهـ)   109.670(

العقد.

الش ئعة  الشركة  دائني  على 

يتقدموا  أ9  أعاله  املذكو2ة 
بتعرض تهم إلى قسم السجل التج 2ي 

داخل  بمراكش،  التج 2ية  ب ملحكمة 

اإلعال9  نشر  ت 2يخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)15) من نشر اإلعال9 الث ني.
اإلعال9 األول

عن 2ئيس كت بة الضشط

26 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش
ملف عدد : 2223/23

حس ب 2قم 5847
بيع أصل تج 2ي

بت 2يخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
 2223/22/15 و   2223/22/22
بت 2يخ  بمراكش  املسجل 
عالم ت  تحت   2223/22/16

التسجيل اآلتية :
11071-  : اإليداع  سجل 

.2213992-2223
 : االستخالص  سجل 

.12231/2223
 : 2قم  أداء  وصل 

.2223353111249
الح مل  ب عت السيدة هند بالج، 
2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 
زنقة  بمراكش  الق طن   E587858
2قم  السش عي  عرصة  ت مصلوحت 
لف ئدة السيد عشد هللا هوازين   ،43
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

،EE529354 2قم
جميع األصل التج 2ي الك ئن ب 
 717 مراكش املسيرة 2 حرف ب 2قم 
تحت  التج 2ي  ب لسجل  واملسجل 
يجميع عن صره امل دية  عدد 83844 
وخمسو9  ستم ئة  بمشلغ  واملعنوية، 

الف د2هم 652,222,22.
املذكو2  املتصدق  دائني  فعلى 
اعاله أ9 يتقدموا بتعرضهم إلى قسم 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 
النشر األول وينتهي في اليوم الخ مس 

عشر من نشر االعال9 الث ني.
اإلعال9 األول

عن 2ئيس كت بة الضشط

27 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش
ملف عدد : 2223/24

حس ب 2قم 5850
بيع أصل تج 2ي

بمقت�ضى عقد توثيقي موثق بت 2يخ 
 2223/22/14 و   2223/22/18
بت 2يخ  الشيض ء  ب لدا2  ومسجل 
»إيم   شركة  ب عت   ،2223/22/21

مقره   الك ئن  س 2ل«،  ادفونتير 

بوليف 2د  جي  �ضي  أم  في  االجتم عي 

 12 عالل الف �ضي تجزئة سي9 عم 2ة 

شركة  لف ئدة  مراكش،   5 الشقة 

شركة ذات مسؤولية  »أبيحصيرة«، 

محدودة بشريك وحيد الك ئن مقره  

جيم  حرف   02 ب لشطر  االجتم عي 

2قم 91 ت منصو2ت مراكش، مجموع 

بمراكش،  الك ئن  التج 2ي  األصل 

أطلس  عم 2ة  الوسطى  يوغوسالفي  

واملعد   ،2 الط بق األ2�ضي دك 9 2قم 

ب لسجل  مسجل  ب لق ئمة  ملطعم 

التج 2ي ب ملحكمة التج 2ية بمراكش، 

واملعنوية،  امل دية  عن صره  بجميع 

بمشلغ قد2ه 800.000 د2هم.

اعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  الى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال9 الث ني.

اإلعال9 األول
عن 2ئيس كت بة الضشط

28 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

ملف عدد : 2223/25

حس ب 2قم 5867

بيع أصل تج 2ي

مؤ2خ  عرفى  عقد  بمقت�ضى 

 2022 يوليوز   27 يوم  بمراكش 

 2022 غشت   12 بت 2يخ  ومسجل 

بمراكش، ب عت شركة فرانك جوف، 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

2أسم له   الوحيد  الشريك  ذات 

ومسجلة  د2هم   122,222.22

تحت  بمراكش  التج 2ي  ب لسجل 

مقره  االجتم عي اق مة   58193 2قم 

اوالم و ش 2ع يعقوب املنصو2 املدخل 

حرف ب الط بق الث ني املكتب 2قم 

 : 6 مراكش، ممثلة من طرف السيد 

فرانك الكسند2 2ين لو جولف  لشركة
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مسؤولية  ذات  شركة  سلسلة  دا2 

التج 2ي  ب لسجل  مسجلة  محدودة 

128075، مقره   بمراكش تحت 2قم 

إق مة   14 االجتم عي املكتب 2قم ب  

طريق  الث ني  الحسن  ش 2ع  فجوة 

الصويرة كليز مراكش ممثلة من طرف 

السيد : حميد نوغو الح مل للشط قة 

والس كن   UC60450 2قم  الوطنية 

ب ح �ضي لشيض الط وو2 الريص ني 

بن  ايت  مريم  لال  والسيدة:  املغرب 

املدني الح ملة للشط قة الوطنية 2قم 

زنقة   10 برقم  واملقيمة   D635571

ب 2يس   75006 ميدي  2ش  �ضي  دو 

بجميع  التج 2ي  األصل  كل  فرنس ء 

عن صره امل دية و واملعنوية الك ئن ب 

مراكش املدينة لقصو2 د2ب الجديد 

الستغالل  املعد  مراكش   11 2قم 

مسجل  وهو  )2ي ض)،  الضي فة  دا2 

ب لسجل التج 2ي بمراكش تحت 2قم 

58193 ب لسجل التحليلي ذلك بثمن 

قد2ه مليو9 وم ئة وستو9 ألف د2هم 

.(1.162,222,222(

أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدي من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال9 الث ني.

اإلعال9 األول
عن 2ئيس كت بة الضشط

29 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/18

حس ب 2قم : 5790

بمتق�ضى عقد موثق مؤ2خ في 10 

ين ير 2223، مسجل بمراكش بت 2يخ 

اإليداع:  سجل   ،2223 ين ير   17

أمر   ،11271-2224259-2223

ب الستخالص 2223/4278.

وهم  عمر  الط لب  بن  و2ثة  يبيع 

 Fatima بغلوش  ف طمة  السيدة   :

لشط قة  الح ملة   ،BAGHLOUCH

 ،E467842 2قم  الوطنية  التعريف 

 Mina الط لب  بن  مينة  والسيدة 

لشط قة  الح ملة   ،BENTALB

 ،E758283 2قم  الوطنية  التعريف 

الط لب  بن  م لكة  والسيدة 

الح ملة   ،Malika BENTALB

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

خديجة  والسيدة   ،EE223828

 ،Khadija BENTALB الط لب  بن 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
نعيمة  والسيدة   ،EE516852 2قم 

 ،Naima BENTALB الط لب  بن 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
نزهة  والسيدة   ،EE516852 2قم 

 ،Nouzha BENTALB الط لب  بن 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
إكرام  والسيدة   ،EE348994 2قم 

 ،Ikram BENTALB الط لب  بن 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
السعيد  والسيد   ،EE586996 2قم 

 ،Said BENTALB الط لب  بن 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
والسيد محم د بن   ،E553429 2قم 

 ،Mohammad BEN TALB الط لب 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
بن  أيوب  والسيد   ،EE493563 2قم 

الط لب Ayoub BENTALB، الح مل 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.EE786049

ادمش ي  السيد عشد هللا  لف ئدة 

الح مل   ،Abdellah ID MACHAY

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

.EE21789

املستغل  التج 2ي  األصل  جميع 

الغذائية،  املواد  لشيع  واملخصص 

 ،66 بمراكش،  واملستغل  املتواجد 

ب ب فتوح، محل 2قم 11، والذي ألجل 

والسيدات  الس دة  فإ9  استغالله 

بن  محم د  الط لب،  بن  السعيد 

إكرام  ، الط لب،  بن  أيوب  الط لب 

 بن الط لب، نزهة بن الط لب، مينة 

الط لب،  بن  خديجة  الط لب،  بن 

م لكة بن الط لب، نعيمة بن الط لب 

وف طمة بغلوش مقيدين في املش 2كة 

الفعلية على التوالي ب لسجل التج 2ي 

للمحكمة التج 2ية بمراكش ب لسجل 

 ،138958 2قم  تحت  التحليلي 

 ،138964  ،138962  ،138962

 ،138972  ،138968  ،138966

 ،138976  ،138974  ،138972

امل دية  العن صر  على  يحتوي  والذي 

واملعنوية الت لية :

والعرضيي9  الدائمي9  الزب ئن 

املرتشطي9 ب ألصل التج 2ي، والسمعة 

التج 2ية.

الحق في الكراء الذي يستغل فيه 

األصل التج 2ي موضوع هذا العقد.

واألدوات  واملنقوالت،  املعدات 

املخصصة الستغالل األصل التج 2ي 

موضوع هذا العقد.

بجميع م  يلحق ب ألصل التج 2ي 

وم   ومرافق  من فع  من  املذكو2 

يخوالنه من حقوق وم  يترتب عليهم  

من واجش ت بال استثن ء ودو9 ح جة 

من  بإقرا2  تفصيال  أكثر  بي 9  إلى 

الطرف املشتري الذي صرح أنه اطلع 

هذا  موضوع  التج 2ي  األصل  على 

العقد وا2تض ه على الح لة التي هو 

عليه  من دو9 تحفظ أو قيد.

أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

داخل  بمراكش  التج 2ية  املحكمة 

اإلعال9  نشر  ت 2يخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

من نشر اإلعال9 الث ني.

النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

52 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش
تقديم أصل تج 2ي

حصة في شركة

ملف 2قم : 2223/26

حس ب 2قم : 5873

في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمتق�ضى 

بمراكش  ومسجل   2223 فبراير   9
بت 2يخ 23 فبراير 2223.

محمد  هللا  توفيق  السيد  قدم 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
األصل  جميع   HA42455 2قم 
عرصة  املحل   : ب  الك ئن  التج 2ي 
ب ب  بوسكري  خيرية   14-13 ب ني 
لصيدلية  واملعد  مراكش،  غم ت، 
تحت  التج 2ي  ب لسجل  واملسجل 
2قم 108474 بجميع عن صره امل دية 
د2هم   1.800.000 بمشلغ  واملعنوية 
حصة في شركة صيدلية عرصة ب ني.
أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 
الخ مس عشر من نشر اإلعال9 الث ني.

اإلعال9 األول
عن 2ئيس كت بة الضشط

53 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

بيع أصل تج 2ي
ملف 2قم : 2223/27
حس ب 2قم : 5875

في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
ومسجل بمراكش   2022 نوفمبر   22
السيد  ب ع   2223 ين ير   17 بت 2يخ 
للشط قة  الح مل  فتحي،  هش م 
الس كن   E643668 2قم  الوطنية 
 3 شقة  أ  عم 2ة  الليمو9  حدائق 
محمد  السيد  لف ئدة   2 الط بق 
التعريف  لشط قة  الح مل  مس عد، 
الوطنية 2قم EE621236 جميع األصل 
فندق  ص لح  بن  الك ئن  التج 2ي 
مراكش   181 املحل  2قم  الشم ع 
مزيفة  مجوهرات  ص نع  واملعد 

بعدد  التج 2ي  ب لسجل  واملسجل 

امل دية  عن صره  بجميع   132246

واملعنوية بمشلغ 100.000 د2هم .
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أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

مراكش داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 

نشر  من  يوم    (15( الخ مس عشر 

اإلعال9 الث ني.

النشرة األولى
عن 2ئيس كت بة الضشط

54 مكرر

املحكمة التج 2ية بمراكش

بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/17

حس ب : 5778

في مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

29 ديسمبر 2022 ومسجل بمراكش 

بت 2يخ 32 ين ير 2223.

ب ع السيد عشد الرحم 9 بن عمر 

التعريف  لشط قة  الح مل  ازوطي 

الوطنية 2قم E20268 الس كن بد2ب 

الش وش 2قم 146 سيشع مراكش.

محمد  بن  أحمد  السيد  لف ئدة 

لشط قة  الح مل  الزاويت  ايت 

.E648643 : التعريف 2قم

الك ئن  التج 2ي  األصل  جميع 

دك لة  ب ب   112 2قم  النخلة  بد2ب 

ب لسجل  واملسجل  واملعد  مراكش 

بجميع   113922 التج 2ي تحت 2قم 

 : بمشلغ  واملعنوية،  امل دية  عن صره 

120.000 د2هم .

أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 

الخ مس شعر من نشر اإلعال9 الث ني.

النشرة الث نية
عن 2ئيس كت بة الضشط

4 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف 2قم : 2223/06
حس ب 2قم : 6131

الطرف األول :
ف طمة الزهراء از2ا2، 2قم بط قة 
 A334724  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
الطرف الث ني :

من  الوه بي، 2قم بط قة التعريف 
مغربية   K263127  : الوطنية 

الجنسية.
العنوا9 : 2قم 9 عم 2ة ا املجموعة 

69 اإلق م ت الز2ق ء الهرهو2ة.
2قم السجل التج 2ي : 100486.

بمصلحة  التعرض ت  وستقشل 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو2 اإلعال9 الث ني.
النشرة األولى

2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

51 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لرب ط
بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 0006/2223
حس ب 2قم : 6125

الطرف األول الش ئع السيدة ليلى 
بند2يوش، الح ملة للشط قة الوطنية 
A341191، الق طنة بري ض األندلس 
حي   4 شقة   23 عم 2ة   3 قصشة 
الري ض الرب ط، ب عت للسيدة ن هد 
الوطنية  للشط قة  الح ملة  األ2ن وي، 
بقط ع  الق طنة   ،T129316 2قم 
الري ض،  حير   17 بلوك أي 2قم   15

الرب ط.
األصل التج 2ي الك ئن ب لرب ط حي 
الري ض محل ب 1 ش 2ع عشد الرحيم 

بوعشيد املركز التج 2ي اسيم .
بمصلحة  التعرض ت  وستقشل 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو2 اإلعال9 الث ني.
النشرة األولى

2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

70 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لرب ط
تفويت أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/23
حس ب 2قم : 6090

الطرف األول امل نح :
مح سب  العربي،  محمد علي بن 
والح مل  الجنسية،  مغربي  معتمد، 
 A254264 الوطنية  لشط قة 
الك ئن  املح سشة  ملكتب  واملستغل 
أحمد  ش 2ع  النهضة،  حي  ب لرب ط، 
عم 2ة  إق مة الزيتو9،  2�ضى اكديرة، 

.C 9، شقة
فوت للطرف الث ني املستفيد :

إي  كونت بل  فيدوسي 2  شركة 
 FIDUCIAIRE( العربي  بن  فيسك ل 
 COMPTABLE ET FISCAL

.(BENLARBI
 50866 2قم  التج 2ي  األصل 
ش 2ع  حي النهضة،  الرب ط،   : الك ئن 
إق مة الزيتو9،  أحمد 2�ضى اكديرة، 

.C عم 2ة 9، شقة
بمصلحة  التعرض ت  وستقشل 
التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
 15 عشر  خمسة  غ ية  إلى  ب لرب ط 

يوم  من صدو2 اإلعال9 الث ني.
النشرة الث نية

2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

36 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لرب ط
تقديم أصل تج 2ي كحصة في شركة

ملف 2قم : 8/2223
حس ب : 6135

الطرف األول :
بط قة  2قم  لعلو،  ام ل  حشيشة 
 A528252  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
الطرف الث ني :

 PHARMACIE LAALOU شركة 
حشيشة   : الق نوني  ممثله    SARLAU

ام ل لعلو
األصل التج 2ي 2قم 36526.

محل  85 2قم  عم 2ة   :  العنوا9 
اكدال  سين ء  ابن  ش 2ع   12-11

الرب ط.

بمصلحة  التعرض ت  وستقشل 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو2 اإلعال9 الث ني.

النشرة الث نية
2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف 2قم : 132852

حس ب 2قم : 23292

عقد تقدمة
السيد بلق سم الك بو2 الح مل 

 J82709 2قم  الوطنية  للشط قة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

ب لدا2  التج 2ي  ب لسجل  املسجل 

وبصفته   235284  : 2قم  الشيض ء 

مسير وحيد لشركة في طو2 التكوين 

خص ئصه  ك لت لي 

تم تصريح على م  يلي :

طشيعية  بتقدمة  القي م  تم 

 AVS ASSURANCE SARL لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ب  االجتم عي  مقره   وحيد  بشريك 

ي سمي9  إق مة  غ ندي  ش 2ع   ،45

متجر 10 املع 2يف الدا2 الشيض ء تم 

املذكو2ة أعاله  الشركة  في  مس همة 

بجميع عن صر أصول وخصوم األصل 

وتصشح  الطشيعي  للشخص  التج 2ي 

الشركة م لكة للعن صر املس هم به  

من يوم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج 2ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو9 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج 2ي 

توقيع هذا العقد وسيكو9 له  أيض  

اإلنش ء  ت 2يخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة  األصل التج 2ي 

ش 2ع   ،45 ب  الك ئن ب لدا2 الشيض ء 

 10 متجر  ي سمي9  إق مة  غ ندي 

املع 2يف الدا2 الشيض ء وغير مسجل 

ب لسجل التج 2ي ب لدا2 الشيض ء.
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التعرض ت  فإ9  وبذلك 
ب ملحكمة  الضشط  بمكتب  تسجل 
التج 2ي السجل  مكتب   التج 2ية 

داخل خمسة عشر  الشيض ء  ب لدا2 
يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
2ئيس كت بة الضشط

16 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132922
حس ب 2قم : 24401

هشة حقوق مش عة بأصل تج 2ي
مرزوق  محمد   : الس دة  وهب 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
السالم  عشد  السيد   ،BE672139
التعريف  لشط قة  الح مل  مرزوق 
السيد  لف ئدة   BE571129 الوطنية 
لشط قة  الح مل  مرزوق  يونس 

.BL34958 التعريف الوطنية
هشة حقوق مش عة بأصل تج 2ي 
منهم   واحد  لكل   122/42 نسبته 
املشروحي  زنقة   25 ب لدا2  الك ئنة 
ب ألصلي9  واملسجل  بوشعيب  وحي 
 368552 و   368554 التج 2يي9 2قم 
لألصل  املرافقة  عن صره  بجميع 

التج 2ي.
تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدا2  التج 2ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى
2ئيس كت بة الضشط

17 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132924
حس ب 2قم : 24421

عقد تقدمة
الح مل  فؤاد  سم 9  السيد 
 BJ29623  : 2قم  الوطنية  للشط قة 
الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
ب لدا2  التج 2ي  ب لسجل  املسجل 
وبصفته   262364  : 2قم  الشيض ء 
مسير وحيد لشركة في طو2 التكوين 

خص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طشيعية لشركة 
 PHARMACIE SAMANE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ب  االجتم عي  مقره   واحد  بشريك 
 ،12-10 2 محل 2قم  إق مة سولومة 
الدا2 الشيض ء تم مس همة في الشركة 
املذكو2ة أعاله بجميع عن صر أصول 
للشخص  التج 2ي  األصل  وخصوم 
م لكة  الشركة  وتصشح  الطشيعي 
من يوم  للعن صر املس هم به  ابتداء 

تسجيله  في السجل التج 2ي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو9 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج 2ي 
توقيع هذا العقد وسيكو9 له  أيض  
النه ئي لهذه  اإلنش ء  االنتف ع ابتداء 
الشركة األصل التج 2ي الك ئن ب لدا2 
محل   2 سولومة  بإق مة  الشيض ء 
املسجل  الشيض ء  الدا2   12-10 2قم 
الشيض ء ب لدا2  التج 2ي   ب لسجل 

2قم : 262364.
تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدا2  التج 2ي  السجل  بمكتب 
يوم   عشر  خمسة  داخل  الشيض ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى
2ئيس كت بة الضشط

18 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132926
حس ب 2قم : 24580

بيع أصل تج 2ي
لز2ق  الزهراء  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
أميمة  السيدة  لف ئدة   D628429
التعريف  لشط قة  الح ملة  كم ل 

.BH492212 الوطنية
بيع مجموع أصل تج 2ي لصيدلية 
السالم  مسجد  صيدلية  مسم ة 
 13 كلم  الشيض ء  ب لدا2  الك ئنة 
طريق الجديدة دا2 بوعزة واملسجلة 

ب لسجل التج 2ي 2قم 329712.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدا2  التج 2ي  السجل  مكتب 
يوم   عشر  خمسة  داخل  الشيض ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى
2ئيس كت بة الضشط

19 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132928
حس ب 2قم : 24550

هشة أصل تج 2ي
حفيضة  املرحومة  و2ثة  وهب 
بقيوي  الق د2  عشد  السيد  بقيوي 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
B42982 لف ئدة السيدة مريم بقيوي 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.BE622225
ملطعم  معد  تج 2ي  أصل  هشة 
السالم  حي  الشيض ء  ب لدا2  الك ئن 
ومسجل   43 و   42 2قم  افرا9  زنقة 

ب لسجل التج 2ي 2قم : 382382.
تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدا2  التج 2ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى
2ئيس كت بة الضشط

20 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132912
حس ب 2قم : 24590

تفويت حق اإليج 2 أصل تج 2ي
فوت السيد علي اليوبي بن ع مر 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 
مصطفى  السيد  لف ئدة   B758599
التعريف  لشط قة  الح مل  الع ميري 

.B H298636 الوطنية
تج 2ي  ملحل  اإليج 2  حق  بيع 
ابن  حي عمر  الشيض ء  ب لدا2  الك ئن 
واملسجل   14 2قم   35 الخط ب زنقة 

ب لسجل التج 2ي 2قم 278718.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 
التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 
ب لدا2  التج 2ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن 2ئيس كت بة الضشط

21 مكرر

املحكمة التج 2ية ب لدا2 الشيض ء
ملف 2قم : 132912
حس ب 2قم : 24612

عقد تقدمة
موط ويل  اللطيف  عشد  السيد 
الح مل للشط قة الوطنية 2قم B872 ؛
الح مل  ازن ك  لحسن  السيد 

للشط قة الوطنية 2قم B391731 ؛
بصفتهم  ممثال للشخص الطشيعي 
املسجل ب لسجلي9 التج 2يي9 ب لدا2 
 409892 و   409890 2قم  الشيض ء 
طو2  في  شركة  مسيري  وبصفتهم  

التكوين ؛
خص ئصه  ك لت لي :

تم التصريح على م  يلي :
تم القي م بتقدمة طشيعية لشركة 
ذات  شركة   ESPACE CIL SARL
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
زنقة ال2اش   110 مقره  االجتم عي بــ 

حي السالم، الدا2 الشيض ء.
تم مس همة في الشركة املذكو2ة 
أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 
الطشيعي  للشخص  التج 2ي  األصل 
للعن صر  م لكة  الشركة  وتصشح 
املس هم به  ابتداءا من يوم تسجيله  

في السجل التج 2ي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو9 
لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 
من  ابتداءا  تقدمته  الح ل  التج 2ي 
توقيع هذا العقد وسيكو9 له  أيض  
النه ئي لهذه  اإلنش ء  االنتف ع ابتداء 
الك ئن  التج 2ي  األصل  الشركة 
ال2اش  زنقة   110 بـ  الشيض ء  ب لدا2 
املسجل  الشيض ء  الدا2  السالم،  حي 
ب لسجلي9 ب لتج 2يي9 ب لدا2 الشيض ء 

2قم 409890 و 409892.
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تسجل  ف لتعرض ت  وبذلك 

التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط  بمكتب 

ب لدا2  التج 2ي  السجل  بمكتب 

يوم   عشر  خمسة  داخل  الشيض ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى

22 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف إشه 2 تفويت حصة في أصل 

تج 2ى

ملف عدد 14/2223 

كت بة  مصلحة  2ئيس  يعلن 

بطنجة  التج 2ية  ب ملحكمة  الضشط 

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�ضى-  أنه 

ب ع  ين ير 2223،  بت 2يخ 31  اإلمض ء 

السيد حسن فتحي الح مل لشط قة 

 AA121752 الوطنية  التعريف 

بطنجة  التج 2ي  ب لسجل  واملسجل 

جميع حصته   ،155948 تحت عدد 

في األصل التج 2ي الك ئن بطنجة حي 

5815 جم عة  الفراحيي9 قطعة 2قم 

عزيزة  السيدة  لف ئدة   ، اكزن ية 

التعريف  لشط قة  الح ملة  الهدا9 

الوطنية عدد CD322264 ، وحددت 

قيمة حصة األصل التج 2ي موضوع 

 7.000 قد2ه  إجم لي  مشلغ  في  الشيع 

د2هم.

وعليه فإ9 جميع التعرض ت تقدم 

بكت بة الضشط بهذه املحكمة داخل 

أجل 15 يوم  ابتداء من ت 2يخ النشر 

وم  يليه من   84 الث ني طشق  للفصل 

مدونة التج 2ة.

النشرة األولى
اإلمض ء :

عن 2ئيس كت بة الضشط كت بة

كم ل معط كة

32

املحكمة التج 2ية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القض ئية

إشع 2

شركة مغرب الد2اس ت والتنمية 

MAGHREB ETUDES ET

DEVELOPPEMENT في شخص 

ممثله  الق نوني

RC 39925 B

بت 2يخ  الص د2  الحكم  بمقت�ضى 

عدد  امللف  في   2223 فبراير   23

2223/8315/5 2قم الحكم 2223/8 

قضت املحكمة التج 2ية بطنجة

في  اإلنق ذ  مسطرة  بفتح 

الد2اس ت  مغرب  شركة  مواجهة 

 MAGHREB ETUDES ET والتنمية 

شخص  في   DEVELOPPEMENT

مقره   قض ئي   الق نوني  ممثله  

بزنقة عالل بن عشد هللا   : االجتم عي 

إق مة ي سمي9 الط بق الس بع شقة 

ب لسجل  واملسجل  طنجة   25 2قم 

بطنجة  التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي 

تحت 2قم: 399258

الزنط 2ي  محمد  السيد  بتعيي9 

محمد  والسيد  منتدب   ق ضي  

ن ئش   منتدب   ق ضي   حج جي  سعيد 

والسيد أحمد كريمو سنديك  وعليه 

التصريح  الدائني9  من  ف ملطلوب 

ضمن  املعي9  للسنديك  بديونهم 

املش لغ  تتضمن  موقعة  ق ئمة 

املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخل 

هذا  ت 2يخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

اإلشع 2ب لجريدة الرسمية مع تمديد 

هذا األجل بشهرين ب لنسشة للدائني9 

الق طني9 خ 2ج اململكة املغربية طشق  

للمواد 584 و 719 و 720 من مدونة 

التج 2ة.
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

33

املحكمة التجارية بفاس

شعشة صعوب ت املق ولة

 مسطرة التصفية القض ئية 

للشركة الصن عية للصف 2ين بف 2

ملف 2قم 2022/8323/13

2قمه بمحكمة االستئن ف التج 2ية 

بف 2 2022/8321/67

إشع 2

بت 2يخ  الص د2  القرا2  بمقت�ضى 

2قم  امللف  في   2223 فبراير   15

2222/8321/67 قرا2 2قم 2223/15 

التج 2ية  االستئن ف  محكمة  قضت 

بف 2 :

املستأنف والحكم  الحكم  بإلغ ء 

التصفية  مسطرة  بفتح  جديد  من 

القض ئية في حق الشركة الصن عية 

للصف 2ين بف 2 املحدودة املسؤولية 

الحي   47 تجزئة  االجتم عي  مقره  

ف 2  بنسودة  تجزئة  الصن عي 

لدى  التج 2ي  ب لسجل  املسجلة 

املحكمة التج 2ية بف 2 تحت عدد 

ت 2یخ  تحديد  مع  تحليلي،   15597

مؤقتة  بصفة  الدفع  عن  توقفه  

الشهر الس بقة عن   18 داخل آج ل 

وتعيي9 األست ذ  طلب فتح املسطرة، 

منتدب   ق ضي   بولعيو9  محسن 

ن ئش   بنعدو  الق د2  عشد  واألست ذ 

سنديك   يشو  بن  سمير  والسيد  له 

السجل  في  إليه  ويش 2  مصفي ، 

التج 2ي  والسجل  املحلي  التج 2ي 

املركزي فو2 النطق به، وبقي م كت بة 

الضشط املحكمة بإشه 2 هذا الحكم 

وفق الكيفية املنصوص عليه  في امل دة 

بمدونة  املتعلق  الق نو9  من   584

التج 2ة وبك فة االجراءات املنصوص 

)اإلش 2ة  املذكو2ة  امل دة  في  عليه  

على  املح فظة  بسجالت  الحكم  إلى 

وب ستخالص  العق 2ية...)  األمالك 

املص 2يف بكيفية امتي زية.

الدائني9  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعي9  لسنديك  بديونهم  التصريح 
املش لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخل 
نشر  ت 2يخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  ب لجريدة  اإلشع 2  هذا 
ب لنسشة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائني9 الق طني9 خ 2ج اململكة 
 719 و   584 للمواد  طشق   املغربية 

و720 من مدونة التج 2ة.
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

34

املحكمة التج 2ية بف 2
إشع 2

شعشة صعوب ت املق ولة
 مسطرة بقفل مسطرة التسوية 

القض ئية لشركة كروط ستالكميت
ملف 2قم 2022/8322/29

عن  الص د2  الحكم  بمقت�ضى 
بت 2يخ  بف 2  التج 2ية  املحكمة 
التج 2ي  امللف  في   2223 22 فبراير 
الحكم   2022/8322/29 عدد 

.8/2223
بف 2  التج 2ية  املحكمة  قضت 
بقفل مسطرة التسوية القض ئية في 
حق شركة كروط ستال کمیت ذات 
السجل التج 2ي 2قم 22171 الك ئن 
عشيدة  ابي  ش 2ع  االجتم عي  مقره  

الجراح اق مة بلفدير 2قم 10 ف 2
العزيز  عشد  العشودي  والسيد 

سنديك .
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

35

املحكمة التجارية بمكناس
بی 9 ب يداع ق ئمة الديو9

 732 امل دة  ملقتضي ت  تفعيال 
املتعلق   17/73 الق نو9  من  و 733 
)الكت ب  املق ولة  صعوبة  بمس طر 
ليكن  التج 2ة  مدونة  من  الخ مس) 
الك ئن  ايفليك  دائني شركة  علم  في 
سيدي  الح جب  بطريق  مقره  
بوزكري مكن 2 و املسجلة ب لسجل 
أ9  بمكن 2   18243 عدد  التج 2ي 
الديو9 التي تم تحقيقه  قد وضعت 

ق ئمته  بكت بة الضشط لدى املحكمة 

التج 2ية بمكن 2.
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و يمكن لكل شخص االطالع عليه  
بكت بة الضشط وتقديم م  لديه من 
شك وى للق �ضي املنتدب داخل أجل 
الشي 9  هذا  نشر  ت 2يخ  من  يوم    15

ب لجريدة الرسمية
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

الكسعي

منتدب من الد2جة االولى

36

املحكمة التج 2ية بمكن 2
شعشة السجل التج 2ي
إعال9 بيع أصل تج 2ي
ملف 2قم : 07/2223
حس ب 2قم : 3242

محر2  توثيقي،  عقد  بمقت�ضى 
مريزق  يوسف  األست ذ  طرف  من 
و19   18 بت 2يخ  بمكن 2،  موثق 
ين ير 2223 و مسجل بت 2يخ 3 فبراير 
السيد  ب ع  بمقتض ه  والذي   2223
عشد الق د2 الخلوق الح مل لشط قة 
 Z121223 2قم  الوطنية  التعريف 
صو2ي   تجزئة   948 برقم  الس كن 
ابنته  الوكيل عن  م ج مكن 2 و   6
لشط قة  الح ملة  الخلوق  سكينة 
 D865125 2قم  الوطنية  التعريف 
تجزئة صو2ي    948 و الس كنة برقم 
وك لة  بمقت�ضى  ،مكن 2  ج  م   6
 2022 أكتوبر   20 بت 2يخ  محر2ة 
بت 2يخ  ومسجلة  و 2223/21/19 
لف ئدة السيد محمد  6 فبراير 2223 
التعريف  لشط قة  الح مل  ب علي 
الوطنية 2قم E322397 الس كن برقم 
ج  م  الزهوة عي9 معزة  تجزئة   228
 CAFE مكن 2 بصفته مسيرا لشركة
التج 2ي  ب لسجل  املسجلة  و   KM6
جميع   ،57837 عدد  2قم  بمكن 2 
كمقهى  املستغل  التج 2ي  األصل 
 PARADIS SOUKAINA  تحت اسم
ب ملحكمة  التج 2ي  ب لسجل  واملقيد 
التج 2ية تحت عدد 90478 و الك ئن 
برقم 249 حي زيتونة مكن 2 ، وذلك 
املعنوية  و  امل دية  عن صره  بجميع 
بثمن إجم لي قد2ه و نه يته 322222 

موزعة ك ألتي :

العن صر املعنوية 200000 د2هم 

العن صر امل دية 100000 د2هم 

أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

التج 2ية  ب ملحكمة  التج 2ي  السجل 

بمكن 2 داخل أجل يبتدئ من ت 2يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعال9 الث ني 

ب لجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

هش م الحس ني

37 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

ملف عدد : 2223/08

إعال9 بيع أصل تج 2ي

بمقت�ضى عقد توثيقي محر2 من 

بمكن 2  افزا9  2شيد  املوثق  طرف 

السيد  ب ع   ،2223 فبراير   8 بت 2يخ 

لشط قة  الح مل  املج طي  هش م 

 D552247 2قم  الوطنية  التعريف 

زنقة   2 شقة   58 ب لعم 2ة  والك ئن 

ملوية اكدال الرب ط بمقت�ضى وك لة 

سبتمبر   6 بت 2يخ  محر2ة  2سمية 

2022 عن :

والدته السيدة شيريل شوك   -  1

اإلق مة  لشط قة  الح ملة  املج طي 

7 زنقة  2قم D221148V والك ئنة ب 

املهدي ابن تومرت حي النصر مكن 2.

2 - أخته السيدة صوني  املج طي 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 

بزنقة  والك ئنة   D629968 2قم 

 7 املهدي ابن تومرت حي النصر فيال 

م.ج.مكن 2.

الح ملة  بلمدني  س 2ة  للسيدة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

حي   709 ب  والك ئنة   D995728

أكدال مكن 2.

املسجل  التج 2ي  األصل  جميع 

تحت  بمكن 2  التج 2ي  ب لسجل 
زنقة   3 برقم  والك ئن   18024 عدد 

امللكي  الجيش  ش 2ع  املوحدين 

كصيدلية  يشتغل  والذي  مكن 2 

تحمل اسم »صيدلية ب 2يس« بجميع 

عن صره  امل دية واملعنوية.

مشلغ  في  قيمته  وحددت 

1.322.222 د2هم.

لذلك فإ9 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  أ9 توضع 

التج 2ية بمكن 2 داخل أجل خمسة 

النشرة  ت 2يخ صدو2  من  يوم   عشر 

الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

ب ملحكمة التج 2ية بمكن 2

47 مكرر

املحكمة التج 2ية بمكن 2

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 2قم : 2223/09

في  مؤ2خ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم تحويل الشخص   2223 فبراير   9

الح مل  بوخريص،  فؤاد  الذاتي 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

ب لسجل  واملسجلة   D199946

التج 2ي تحت 2قم 48684 إلى شخص 

 PHARMACIE AL معنوي تحت اسم
شركة في طو2   KHASSA SARL AU
زنقة   11 مقره   الك ئن  التأسيس 

اسفي شقة 52 م.ج مكن 2.
التج 2ي  األصل  تقييم  تم  وقد 

عن صر  لجميع   2.900.000 بقيمة 

امل دية واملعنوية.

لذلك فإ9 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  أ9 توضع 

التج 2ية بمكن 2 داخل أجل خمسة 
صدو2  ت 2يخ  من  يوم    (15( عشر 

النشرة الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن 2ئيس كت بة الضشط

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تج 2ي عدد : 3698 

ملف بيع عدد : 2223/1
إعال9 عن بيع أصل تج 2ي

ملف الشيع 2قم : 2223/1

املصحح  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

اإلمض ء في 20 فبراير 2223 و املسجل 

بت 2يخ 23 فبراير 2223 ب ع السيد :

لشط قة  الح مل  بال  سعيد 

 B594812  : 2قم  الوطنية  التعريف 

للسيد حسن خدا9 الح مل لشط قة 

 EB122239 2قم  الوطنية  التعريف 

كمقهى  املستغل  التج 2ي  األصل 

املس 2يح  بدوا2  الك ئن  و مطعم 

جم عة وقي دة اشمرا92 متوكة إقليم 

شيش وة

االبتدائية  ب ملحكمة  واملقيد 

أغسطس   3 بت 2يخ  ب يمنت نوت 

2009 تحت عدد 3698 من السجل 

اإليض حي.

بثمن قد2ه 32.222د2هم.

أعاله  املذكو2  الش ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أ9 

السجل التج 2ي ب ملحكمة االبتدائية 

من  يبتدئ  أجل  داخل  بإيمينت نوت 

في  وينتهي  األول  اإلعال9  نشر  ت 2يخ 

اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعال9 

الث ني.
النشرة األولى

2ئيس مصلحة كت بة الضشط

عشد العزيز بلع يزا

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
 إشه 2 تقديم أصل تج 2ي 

حصة في شركة
شعشة السجل التج 2ي

ملف 2قم : 2223/04

حس ب 2قم : 13821

بمقت�ضى عقد مس همة في شركة 

وتقرير   2223 ديسمبر   13 مؤ2خ في 

مراقب الحس ب ت املؤ2خ في 32 ين ير 

وبطلب مودع بكت بة الضشط   2223

قدم السيد  2223 فبراير   15 بت 2يخ 
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لشط قة  الح مل  عثم 9،  سخي هللا   
 ،JB71127 2قم  الوطنية  التعريف 
 75 برقم  الك ئن  التج 2ي  األصل 
ش 2ع الحسن األول، إنزك 9 واملسجل 
 5334 2قم  تحت  التج 2ي  ب لسجل 
املحكمة  بهذه  التحليلي  ب لسجل 
 KSSIMA كحصة في الشركة املدعوة
ESSAADA شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد والك ئن مقره  
االجتم عي بنفس العنوا9 املش 2 إليه 

أعاله.
2ئيس  السيد  يعلن  عليه  وبن ء 
مصلحة كت بة الضشط لكل ذي مصلحة 
املذكو2  التقديم  التعرض ت على  أ9 
املحكمة  هذه  ضشط  بكت بة  تودع 
داخل أجل أقص ه خمسة عشر )15) 
طشق   الث نية  للنشرة  املوالية  يوم  

للم دة 84 من مدونة التج 2ة.
النشرة األولى

2ئيس مصلحة كت بة الضشط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية كلميم
شعشة السجل التج 2ي

ملف إيداع عقد تقديم أصل تج 2ي 
كحصة في الشركة
2قم : 2223/01

إعال9 قض ئي عن عقد تقديم أصل 
تج 2ي حصة في شركة

الخشير  أنجزه  تقرير  بمقت�ضى 
 Nordine OUZZEDI املح سش تي 
على عقد تقديم حصة املوقع  وبن ء 
من طرف الهيشة الت مك والذي من 
خاللهم  تم تقديم أصل تج 2ي حصة 

في شركة.
التج 2ي  االصل   : املس هم 
تومرت  بن  املهدي  بش 2ع  املتواجد 
ب لسجل  واملسجل  كلميم   33 2قم 
التج 2ي ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 
تحت 2قم 4314 واملسجل ب لضريشة 
في   49618066  : 2قم  تحت  املهنية 
الح مل  الت مك  الهيشة  السيد  اسم 
 JA52222  : 2قم  الوطنية  للشط قة 
بش 2ع  والس كن  الجنسية  مغربي 
حي ابن   14 املهدي بن تومرت زنقة 

2شد كلميم.

الشركة املستفيدة من املس همة 
وهي   STE TAMEK ASSURANCE  :
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مقره   والك ئن  وحيد  بشريك 
ابن  ش 2ع   ،  33 2قم  في  االجتم عي 
تومرت كلميم وهي في طو2 التشكيل.

الحصص  إجم لي  تقييد  تم 
 100.000 قد2ه  مشلغ  في  املس هم 

د2هم.
وبذلك فإ9 2ئيس مصلحة كت بة 
ا9  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 
الضشط  كت بة  إلى  بتعرضه  يتقدم 
شعشة السجل التج 2ي بهذه املحكمة 
يوم  املوالية للنشرة   15 داخل أجل 
مدونة  من   84 للم دة  طشق   الث نية 

التج 2ة.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف 2قم : 23/01

حس ب 2قم : 2945
إعال9 عن بيع أصل تج 2ي

لدى  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
املوثق  الحنودي  محمد  األست ذ 
ب لحسيمة مؤ2خ يوم 32 ين ير 2223 
بإدا2ة  واملسجل   2223 فبراير   8 و 
 14 التسجيل والتنبر ب لحسيمة يوم 

فبراير 2223.
ت جر،  السيد عمر املس وي،  ب ع 
الحسيمة)  )إقليم  بإمزو92  الس كن 
زنقة 13، جنسيته مغربية، والح مل 
2قم  للتعريف  الوطنية  للشط قة 
فريد  السيد  لف ئدة   R34993
)إقليم  بإمزو92  الس كن  املس وي، 
الشيض ء  الدا2  ش 2ع  الحسيمة) 
بط قته  مغربية،  جنسيته   ،95 2قم 

.CD99195 الوطنية للتعريف 2قم
األصل التج 2ي املتمثل في :

بإمزو92  الك ئن  املجوهرات  بيع 
)إقليم الحسيمة) ش 2ع الدا2 الشيض ء 
واملسجل ب لسجل التج 2ي   85 2قم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لحسيمة تحت 
بثمن  التحليلي  ب لسجل   982 2قم 

إجم لي قد2ه 322.222 د2هم.

تقديم  اعاله  الش ئع  دائني  فعلى 
السجل  مكتب  لدى  تعرض تهم 
االبتدائية  ب ملحكمة  التج 2ي 
ب لحسيمة داخل أجل أقص ه خمسة 

عشر يوم  بعد النشر الث ني.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

58 مكرر

املحكمة االبتدائية ب لحسيمة
ملف 2قم : 2223/02
حس ب 2قم : 2949

تقديم أصل تج 2ي حصة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2223 فبراير   16 بت 2يخ  اإلمض ء 
واملسجلة  ف 2  اكدال  بمق طعة 
بت 2كيست  والتمبر  التسجيل  بإدا2ة 
الحسيمة يوم 18 فبراير 2223 تحت 

2قم 2223/55.
خليفي  مصطفى  السيد  قدم 
 47 2قم  بف 2  الس كن  تغزوتي، 
زنقة محمد الزغ 2ي تجزئة الزمرود 
والح مل للشط قة الوطنية للتعريف 

.C58297 2قم
األصل التج 2ي الذي هو عش 2ة عن 
صيدلية الك ئن بمركز اس كن إقليم 
امل دية  عن صره  بجميع  الحسيمة 
 2700000 قد2ه  بثمن  واملعنوية 
التج 2ي  السجل  في  د2هم واملسجل 
2قم  ب لحسيمة  االبتدائية  ب ملحكمة 

.1722
 PHARMACIE لشركة  حصة 
مسؤولية  ذات  شركة   KETAMA
محدودة ذات الشريك الوحيد الك ئن 
مقره  مركز اس كن إقليم الحسيمة 

في طو2 التأسيس.
فعلى دائني مقدم األصل التج 2ي 
املذكو2 أعاله تقديم تعرض تهم لدى 
ب ملحكمة  التج 2ي  السجل  مكتب 
أجل  داخل  ب لحسيمة  االبتدائية 
أقص ه خمسة عشر يوم  بعد النشر 

الث ني.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2/2223
حس ب 2قم : 5316

بت 2يخ موثق  عقد   بمقت�ضى 
تحت  واملسجل   2223 فبراير   21  
ب ع السيد خ لد   ،2223/1127 2قم 
الوطنية  للشط قة  الح مل  الفالحي 
االله  عشد  للسيد   C433158 2قم 
الوطنية  للشط قة  الح مل  بلشهب 
التج 2ي  األصل   XA22232 2قم 
الك ئن برقم 1، زنقة تطوا9 حي األمل 
تيفلت، واملسجل ب ملحكمة االبتدائية 
بتيفلت بت 2يخ 29 م 22 2021 تحت 
2قم 2632، بجميع عن صرهم  امل دية 
واملعنوية بثمن قد2ه 160.000 د2هم.
لذلك فإ9 جميع التعرض ت يجب 
ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  تودع  أ9 
االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة 
النشرة  ت 2يخ صدو2  من  يوم   عشر 

الث نية.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

71 مكرر

املحكمة االبتدائية بآزرو
 بيع أصل تج 2ي 

ملف 2قم : 2223/01

حس ب 2قم : 7142

بت 2يخ  توثيقي  عقد   بمقت�ضى 

ب ع  بموجشه  والذي   2223 م 22   2

الح مل  اسم عيلي،  يوسف  السيد 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

A664259 الس كن ب قط ع 13 إق مة 

االشراق شقة 22 حي الري ض، الرب ط 
قد فوت جميع األصل التج 2ي املتكو9 

»االحس 9«  اسم  تحت  من صيدلية 

تحت  التج 2ي  السجل  في  واملسجلة 

2قم 2324 الك ئن بنخيل 6 احس 9 1 

عم 2ة مجموعة 4 2قم 25 أز2و للسيدة 

هند حروني، الح ملة لشط قة التعريف 

الس كنة   DA91211 2قم  الوطنية 

بتجزئة عي9 أغش ل، حداف أز2و وذلك 

بثمن قد2ه 240.000 د2هم.
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لذلك فإ9 جميع التعرض ت يجب 

ب ملحكمة  الضشط  بكت بة  توضع  أ9 

خمسة  أجل  داخل  بأز2و  االبتدائية 

صدو2  ت 2يخ  من  يوم    (15( عشر 

النشرة الث نية.

النشرة األولى
2ئيس مصلحة كت بة الضشط

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
 ملف إشه 2 بيع أصل تج 2ي

 2قم 2223/01
حس ب 2قم 7324

املضمن  العدلي  العقد  بمقت�ضى 

األسرة  بكن ش األمالك بقسم قض ء 

2قم ب لعرائش  االبتدائية   ب ملحكمة 

بت 2يخ   392 2قم   467 أ صحيفة   5  

 (2022 م ي   31(  1443 شوال   32

اشترى السيد 2شيد بنمو�ضى بط قة 

 LA72596 2قم  الوطنية  تعريفه 

عنوانه برقم 14 الحي الجديد الشطر 

الث ني العرائش، من الش ئع له السيد 

عشد هللا بوبلي بط قة تعريفه الوطنية 

الش ش   جن 9   3 عنوانه   ،J123654

األصل  جميع  العرائش،  الغربي 

بتجزئة  الك ئن  للمحل  التج 2ي 

النهضة الحي الجديد العرائش واملحل 

التج 2ي املذكو2 له ب بي9 ف صل بينهم  

التج 2ي  ب لسجل  واملسجل  ح جز 

ب ملحكمة االبتدائية ب لعرائش تحت 

التحليلي،  السجل  من   2106 2قم 

بجميع عن صره امل دية واملعنوية.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  بكت بة 

التج 2ي  السجل  مكتب  ب لعرائش، 

يوم  املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الث نية.

النشرة الث نية 

2ئيس مصلحة كت بة الضشط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تفويت حق الكراء محل تج 2ي

العنوا9 : ش 2ع 2 م 22 2قم 60 

مكر2 - سال

محر2  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

تم تفويت   ،1999 ديسمبر   6 بت 2يخ 

الواقع  التج 2ي  للمحل  الكراء  حق 

مكر2 سال   60 2قم  م 22   2 بش 2ع 

بوخريص  محمد  السيد  طرف  من 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

موالي  بحي  الق طن   A43278 2قم 

سال   2157 2قم   1 قط ع  اسم عيل 

الح كمي  الكشير  عشد  السيد  لف ئدة 

2قم  الوطنية  للشط قة  الح مل 

الرويض  تجزئة  الق طن   A426675

وتم  سال  القرية  الفرح  حي   32 2قم 

هذا التفويت بعد املوافقة من و2ثة 

مق بل  الف ضل حجي  محمد  السيد 

ثمن إجم لي حدد في 200.000 د2هم، 

الكرائية  السومة  تحديد  تم  كم  

الجديدة في مشلغ 1.000 د2هم.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 

بمكتب الضشط ب ملحكمة االبتدائية 

بسال مكتب السجل التج 2ي داخل 

األولى  للنشرة  املوالي  يوم    15 أجل 

والث نية.

النشرة األولى

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

إعال9 عن تغيير الشكل الق نوني

السجل التج 2ي 2قم 29976

ملف 2قم : 2223/7

حس ب 2قم : 69951

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بت 2يخ 5 ين ير 2223 والذي بمقتض ه 

تم تحويل الشكل الق نوني :

من صيغة شخص طشيعي ب سم 

مغربي  الحميد،  بنمونة عشد  السيد 

الح مل لشط قة التعريف  الجنسية، 

الق طن  ،F328566 2قم  الوطنية 

فيال  تجزئة اليسرى والز2ق ء  بسال،   

1 طريق املهدية، ص حب محل  جيم 

ق عة  الحميد،  عشد  بنمونة  تج 2ي 

األفراح مالك، مقره : سال 2قم 3 الحي 

القنيطرة،  طريق  اصبيحي  الصن عي 

ب ملحكمة  التج 2ي  السجل  ذات 

االبتدائية بسال تحت 2قم 29976.

إلى صيغة شخص معنوي ب سم 

SALLE DES FETES MALAK شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقره   التأسيس  طو2  في  وحيد 
الصن عي  الحي   3 2قم   : االجتم عي 

اصبيحي طريق القنيطرة سال.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضشط  بكت بة 

ت 2يخ  من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

يوم    15 في  وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الث نية لهذا اإلعال9.

النشرة الث نية 

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تج 2ي

ملف الشيع 2قم : 2223/01 ب أ ت

حس ب خ ص : 15268 م

نحن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط 

بخريشكة،  االبتدائية  ب ملحكمة 

من   83 الفصل  ملقتضي ت  تطشيق  

 15-95 الق نو9 2قم  مدونة التج 2ة، 

نعلن م يلي :

بمكتب  موثق  عقد  بمقت�ضى 

األست ذ عمر الغالوي موثق بخريشكة 

ب عت شركة   ،2223 فبراير   7 بت 2يخ 

الك ئن مقره    PS POOL SARL AU

األمل،  حي   94 برقم  االجتم عي 

 CARIS’O SARL AU خريشكة لشركة

 ،42 برقم  االجتم عي  مقره   الك ئن 

ص لح،  بن  الفقيه  شميت،  تجزئة 

جميع األصل التج 2ي املسجل تحت 
لدى  التحليلي  ب لسجل   5633 2قم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط  كت بة 

بخريشكة وهو عش 2ة عن مقهى الك ئنة 

برقم 94، حي األمل، خريشكة.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضشط  بمكتب 

بخريشكة  التج 2ي)  السجل  )مكتب 

داخل أجل أقص ه خمسة عشر يوم  

بعد النشر الث ني.

النشرة الث نية 

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم

بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/01

في  مؤ2خ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ب ملديرية  واملسجل   2223 ين ير   31

ين ير   31 بت 2يخ  للضرائب  الجهوية 

ن جي  األست ذ  طرف  من   2223

ب ع  بهيئة خريشكة،  عشد هللا مح مي 

محمد،  بن  بوشعيب  صدقي  السيد 

بزنقة  الق طن  الجنسية،  مغربي 

الداخلة  حي   163 الرقم  الثوت 

بخريشكة، والح مل لشط قة التعريف 

للسيد   ،Q1247 2قم  الوطنية 

محمد،  بن  الرزاق  عشد  طن 9 

بزنقة  الس كن  الجنسية،  مغربي 

وادي زم،   192 الرقم  االثني9  سوق 

الوطنية  التعريف  لشط قة  والح مل 

التج 2ي  األصل   ،QA141895 2قم 

املخصص لشيع املجوهرات واملسجل 

ب لسجل التج 2ي بهذه املحكمة تحت 

2قم 7054 ب لسجل التحليلي والواقع 

ب لرقم 24 زنقة السويقة وادي زم.

تسجل  التعرض ت  فإ9  وبذلك 

بمكتب الضشط ب ملحكمة االبتدائية 

بوادي زم داخل أجل خمسة عشر 

النشرة  ت 2يخ صدو2  من  يوم    (15(

الث نية.

النشرة الث نية 
2ئيس مصلحة السجل التج 2ي

44 مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي
إعال9 بإجراء حجز تحفظي على 
الرسم العق 2ي 2قم 17329/23

ب ملحكمة  القيم  الوكيل  إ9 

 3 على امل دة  بن ء  االبتدائية بآسفي، 

بمث بة تحصيل   15/97 من الق نو9 

الديو9 العمومية.

تحت  الص د2  الحكم  على  بن ء 

االبتدائية  املحكمة  عن   2255 2قم 

 2017 أكتوبر   9 بت 2يخ  بآسفي 

2قم  الع دي  الجنحي  امللف  في 

في  ق�ضى   ،2215/2122/2367

 MERCA ميرك فيش  شركة  مواجهة 

الق نوني،  ممثله   شخص  في   FISH

قد2ه   الص ئر  مع  ن فذة  بغرامة 

132.212 د2هم.

عن  الص د2  األمر  على  وبن ء 

االبتدائية  املحكمة  2ئيس  السيد 

ين ير 2223   6 بآسفي الص د2 بت 2يخ 

 : 2قم  مختلفة  مق الت  امللف  في 

بإجراء  ق�ضى   ،2223/1123/77

حجز تحفظي على العق 2 ذي الرسم 

العق 2ي 2قم 23/17329.

تم إجراء حجز تحفظي على العق 2 

ذي الرسم العق 2ي 2قم 23/17329، 

تنفيذا لألمر القض ئي املشينة مراجعه 

الغرامة  مشلغ  ألداء  ضم ن   أعاله، 

املحكوم به .
اإلمض ء : الوكيل القيم

60

املحكمة االبتدائية بآسفي

إعال9 بتحويل الحجز التحفظي
 إلى حجز تنفيذي

ب ملحكمة  القيم  الوكيل  إ9 

تشليغ  على  بن ء  بآسفي،  االبتدائية 

محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز 

 ،2223 فبراير   17 بت 2يخ  تنفيذي 

تطشيق  الفصل 441 من ق.م.م أ9 :

 2255 الص د2 تحت 2قم  الحكم 

عن املحكمة االبتدائية بآسفي بت 2يخ 

الجنحي  امللف  في   2017 أكتوبر   9

،2215/2122/2367 2قم  الع دي 

ق�ضى في مواجهة شركة ميرك فيش   

ممثله   شخص  في   MERCA FISH

قد2ه   ن فذة  بغرامة  الق نوني، 

132.212 د2هم من أجل الشطط في 

استعم ل نظ م القشول املؤقت.

بن ء على شه دة تعليق إنذا2 ب ألداء 

املوجه إلى امللزمة بأداء الغرامة شركة 

ميرك فيش MERCA FISH في شخص 

 21 ممثله  الق نوني املشلغ له  بت 2يخ 

يونيو 2022.

بن ء على األمر الص د2 عن السيد 

بآسفي  االبتدائية  املحكمة  2ئيس 

 2021 يونيو   28 بت 2يخ  الص د2 

 : 2قم  مختلفة  مق الت  امللف  في 

بإجراء  ق�ضى   ،2221/1123/1928
التج 2ي  األصل  على  تحفظي  حجز 

والع ئد   1321 2قم  تحت  املسجل 

التنفيذ شركة  في  للمطلوبة  ملكيته 

ميرك فيش MERCA FISH في شخص 

عن صره  بجميع  الق نوني  ممثله  

امل دية واملعنوية.

 5711  : 2قم  اإلعال9  على  وبن ء 

املنشو2   2022 أبريل   13 بت 2يخ 

 6723 ب لجريدة الرسمية تحت 2قم 

ص 52.

وحيث أ9 املعنية ب ألمر لم تش د2 

وتطشيق  ملقتضي ت  م  بذمته ،  بأداء 

تم  ق.م.م  من  يليه   وم    469 امل د 

تحويل الحجز التحفظي الواقع على 

إلى  أعاله  املذكو2  التج 2ي  األصل 

حجز تنفيذي.
اإلمض ء : الوكيل القيم

61

املحكمة االبتدائية بآسفي
بيع أصل تج 2ي

2/ت : 10289

من  و84   83 للم دتي9  تطشيق  

عقد  وبمقت�ضى  التج 2ة،  مدونة 

توثيقي محر2 من طرف األست ذ طالل 

في املؤ2خ  بآسفي  موثق   القلقولي 

بت 2يخ واملسجل   2022 ديسمبر   29 

5 ين ير 2022 بآسفي.

التج 2ي  األصل  جميع  بيع  تم 
 SOCIETE MEDIRAZ الخ ص 
امل دية  عن صره   بجميع   SARL AU
واملعنوية واملسجلة ب لسجل التج 2ي 
بش 2ع  الك ئن   10289 2قم  تحت 
إق مة موالي يوسف  موالي يوسف 
املدينة الجديدة آسفي  و2   1 عم 2ة 
 DOLCE HOUSE شركة  لف ئدة 
املنصوص  الشروط  حسب   SARL
قد2ه  بثمن  الشيع،  بعقد  عليه  

600.000 د2هم.
يتعرضوا  أ9  الش ئع  لدائني  يجوز 
أجل  داخل  الشيع  ثمن  أداء  على 
أقص ه 15 يوم  بعد النشر الث ني لهذا 
مضمونة  2س لة  بواسطة  اإلعال9 
أو بإيداع هذا  مع اإلشع 2 ب لتوصل، 
التعرض مق بل وصل بكت بة الضشط 
يشي9  أ9  ويجب  املحكمة،  بهذه 
مشلغ  الشطال9  ط ئلة  تحت  التعرض 
الدين وأسش به واملوطن املخت 2 داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة األولى

عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
بيع أصل تج 2ي

2/ت : 670
من   84 و   83 للم دتي9  تطشيق  
عقد  وبمقت�ضى  التج 2ة،  مدونة 
ديسمبر   29 بت 2يخ  محر2  عرفي 
2022 واملسجل بت 2يخ 3 ين ير 2022 

بآسفي.
تم تفويت جميع األصل التج 2ي 
اململوك للسيد عمر الوض ف بجميع 
واملسجل  واملعنوية  امل دية  عن صره 
 670 2قم  تحت  التج 2ي  ب لسجل 
الك ئن برقم 53 زنقة اد2يس بن ن صر 
شركة  لف ئدة  آسفي  الرب ط  ش 2ع 
السيد ي سي9 النتي حسب الشروط 
بثمن  الشيع،  بعقد  عليه   املنصوص 

قد2ه 342.222 د2هم.
يتعرضوا  أ9  الش ئع  لدائني  يجوز 
أجل  داخل  الشيع  ثمن  أداء  على 
أقص ه 15 يوم  بعد النشر الث ني لهذا 
مضمونة  2س لة  بواسطة  اإلعال9 

أو بإيداع هذا  مع اإلشع 2 ب لتوصل، 

التعرض مق بل وصل بكت بة الضشط 

يشي9  أ9  ويجب  املحكمة،  بهذه 

مشلغ  الشطال9  ط ئلة  تحت  التعرض 

الدين وأسش به واملوطن املخت 2 داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة الث نية 
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل

إعال9 عن صدقة لنصف أصل 

تج 2ي

ملف عدد 2223/10

حس ب 2قم 14820

منجز  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

و املسجل    2223 فبراير   16 بت 2يخ 

بت 2يخ 17 فبراير 2223 تصدق السيد 

لشط قة  الح مل  لحني9  الغ ني  عشد 

 I214456 2قم  الوطنية  التعريف 

على السيدة ف تحة زهرو9 الح ملة 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

الحسني  الحي  الس كن 9   I515152

بني مالل بنصف أصل   11 2قم   2 ز 

املشروب ت  لشيع  املخصص  تج 2ي 

 7 2قم   2 الك ئن الحي الحسني زنقة 

و 9 بني مالل املقيد ب لسجل التج 2ي 

عن صره  بجميع   21376 تحت عدد 

قومت  بحيث  واملعنوية  امل دية 

الصدقة بثمن 200.000.00 د2هم.

تقديم  االخير  هذه  دائني  فعلى 

تعرض تهم الى مكتب السجل التج 2ي 

ب ملحكمة االبتدائية بني مالل داخل 

املوالية  يوم    15 يتعدى  ال  اجل 

للنشرة الث نية.

النشرة األولى
عن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط

40 مكرر
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املحكمة االبتدائية بشني مالل
إعال9 عن فسخ بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/07

حس ب 2قم : 14538

توثيقي منجز من  بمقت�ضى عقد 

طرف ذة.ف طمة مرابط مؤ2خ بت 2يخ 

مالل  بشني  مسجل   2223 ين ير   19

فسخ  فقد   2223 ين ير   23 بت 2يخ 

الح مل  الك�ضي،  الحسي9  السيد 

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

I22199 وكل من الس دة احمد تش ع، 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

والسيد محمد خلدا9،   WB33453

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

بت 2يخ  تم  الذي  الشيع   WB12232 

بت 2يخ  واملسجل   2022 نوفمبر   24

28 نوفمبر 2022 للنصف من األصل 

محل  عن  عش 2ة  هو  الذي  التج 2ي 

لشيع التوابل ب لتقسيط الك ئن بزنقة 

الخ مس  محمد  ش 2ع  زاوية  امغ لة 
بني مالل املقيد ب لسجل    171 2قم 

2قم  تحت  املحكمة  بهذه  التج 2ي 

واملودع ب ملحكمة االبتدائية   17362

بني مالل ملف 2قم 2222/32.

تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرض تهم إلى مكتب السجل التج 2ي 

ب ملحكمة االبتدائية بني مالل داخل 

املوالية  يوم    15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الث نية.

النشرة الث نية 
2ئيس مصلحة كت بة الضشط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بشني مالل
إعال9 عن بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/08

حس ب 2قم : 14573

بت 2يخ  مؤ2خ  عقد   بمقت�ضى 

مالل  بشني  مسجل   2223 ين ير   31

السيد  فإ9   2223 فبراير   2 بت 2يخ 
الح مل  2اشد،  مغربي  2قيق ص لح، 

 I4445 لشط قة التعريف الوطنية 2قم 

الس كن أوالد حمدا9، طريق الزاوية 
مسجل  مالل  بني   1 الرقم   3 زنقة 

ب لسجل التج 2ي بهذه املحكمة تحت 
قد ب ع األصل التج 2ي   28272 2قم 
زنقة سشو تجزئة أسم ء   31 والك ئن 
واملستعمل  مالل  بني   2 الع مرية 
السي 2ات  إلصالح  ميك نيكي  كمحل 
لف ئدة السيد بن سشير جم ل، مغربي 
التعريف  لشط قة  الح مل  2اشد، 
الس كن   I592615 2قم  الوطنية 
 او2بيع بني مالل والسيد مالك يونس، 
لشط قة  الح مل  2اشد،  مغربي 
 I538752 2قم  الوطنية  التعريف 
الس كن تجزئة زهو2 األطلس، عم 2ة 
مالل  بني   1 الط بق   8 الشقة   23
قد2ه  مشلغ  في  الشيع  ثمن  حدد  وقد 

260.000 د2هم.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرض تهم إلى مكتب السجل التج 2ي 
ب ملحكمة االبتدائية بني مالل داخل 
املوالية  يوم    15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الث نية.
النشرة الث نية 

2ئيس مصلحة كت بة الضشط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بشني مالل
إعال9 عن بيع أصل تج 2ي

ملف 2قم : 2223/09
حس ب 2قم 14587

بت 2يخ مؤ2خ  عقد   بمقت�ضى 
2022 مسجل بشني مالل  أكتوبر   12
فإ9 السيدة   2223 ين ير   32 بت 2يخ 
2اشدة  مغربية  امص د  خدجية 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 
تجزئة  الس كنة   I335626 2قم 
 2 شقة   2 حسن ء  عم 2ة  الشرف 
التج 2ي  ب لسجل  مسجلة  مراكش 
قد   14990 بهذه املحكمة تحت 2قم 
التج 2ي والك ئن زنقة  ب عت األصل 
مالل  بني   2 الرقم  الدشيرة  حي   2

لشيع  مخصص  كمحل  واملستعمل 

السيدة  لف ئدة  النظ 2ات  وصن عة 

الح ملة  بنيشو مغربية 2اشدة  م 2ي  

2قم  الوطنية  التعريف  لشط قة 

 1 النو2  تجزئة  الس كنة   I704217
وقد  اودي  فم   213 2قم   1 الجزء 

حدد ثمن الشيع في مشلغ قد2ه 65.000 

د2هم خمسة وستو9 ألف د2هم.

تقديم  األخيرة  هذه  دائني  فعلى 
تعرض تهم إلى مكتب السجل التج 2ي 
ب ملحكمة االبتدائية بني مالل داخل 
املوالية  يوم    15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الث نية.
النشرة الث نية 

2ئيس مصلحة كت بة الضشط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بطاطا
بيع أصل تج 2ي

امل دة 83 من مدونة التج 2ة
ملف إشه 2 عدد : 2223/01

حس ب عدد : 853
وصل 27/2223

املسجل  العقد  على  بن ء 
بتم 2ة   2223 فبراير   8 بت 2يخ 
 R E 2 2 2 3 2 2 2 4 2 8 8 2 1 2 5 (
بكت بة  واملودع   (OR3921/2223
 الضشط بهذه املحكمة بت 2يخ 2 م 22
السيد  ب ع  بمقتض ه  والذي   2223
الجنسية  املغربي  الخرازي  ابراهيم 
 X242868 تعريفه  لشط قة  الح مل 
 2 العم 2ة   11 برقم  والس كن 
ودادية  هند  إق مة   1 مجموعة 
عشير  السيدة  لف ئدة  تم 2ة  الزيتونة 
التعريف  لشط قة  الح ملة  يد2ي 
والس كن   AD248161 الوطنية 2قم 
4 حي  5 شقة  بتجزئة السنشلة عم 2ة 
ابن 2شد تم 2ة ك فة األصل التج 2ي 
غشت   20 س حة   46 بـ  الك ئن 
جم عة وب شوية ط ط  وهو عش 2ة عن 
بسم  »صيدلية  املسم ة  الصيدلية 

هللا«.
وعليه فإ9 2ئيس مصلحة كت بة 
بط ط   االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 
يعلن لكل ذي مصلحة أ9 التعرض ت 
بمكتب  تسجل  املذكو2  الشيع  على 
أجل  داخل  املحكمة  بهذه  الضشط 
الت لية  للنشرة  يوم   عشر  خمسة 

طشق  للم دة 84 من مدونة التج 2ة.
النشرة الث نية 

تحت جميع التحفظ ت
2ئيس مصلحة كت بة الضشط

نصر الدين بنعطية

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال9 عن بيع أصل تج 2ي

كت بة  مصلحة  2ئيس  يعلن 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضشط 

محر2  عقد  بمقت�ضى  أنه  بو2زازات 

ومسجل   ،2223 فبراير   15 بت 2يخ 

 2223 فبراير   15 بت 2يخ  بو2زازات 

فوت السيد لحسن بوشدو2 للسيد 

الحسي9 ن يت بالل، األصل التج 2ي 

)سن ك)  مقهى  الستغالل  املعد 

والك ئن بس حة املوحدين بو2زازات، 

بهذه  التج 2ي  ب لسجل  واملسجل 

وذلك   ،22484 2قم  تحت  املحكمة 

بجميع عن صره امل دية واملعنوية.

وبن ء عليه فإ9 جميع التعرض ت 

تقدم لكت بة الضشط بهذه املحكمة 

يوم  املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الث نية.

النشرة األولى

38 مكرر

املحكمة االبتدائية بو2زازات

إعال9 عن بيع أصل تج 2ي
يعلن 2ئيس مصلحة كت بة الضشط 

أنه  بو2زازات  االبتدائية  ب ملحكمة 

 27 بت 2يخ  محر2  عقد  بمقت�ضى 

بو2زازات  ومسجل   ،2223 ين ير 

فبراير 2223 فوت السيد   14 بت 2يخ 

أبو  محمد  للسيد  العزاوي  محمد 

املعد  التج 2ي  األصل  العزاوي،  بكر 

والك ئن  األسن 9  وترميم  لصن عة 

واملسجل  بتنغير،  برا  ايت  بدوا2 

ب لسجل التج 2ي بهذه املحكمة تحت 

عن صره  بجميع  وذلك   ،1794 2قم 

امل دية واملعنوية.

وبن ء عليه فإ9 جميع التعرض ت 

تقدم لكت بة الضشط بهذه املحكمة 

يوم  املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الث نية.

النشرة األولى

39 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة الضشط
مكتب السجل التج 2ي

إعال9 تن زل عن نصف األصل 
التج 2ي

إ9 2ئيس مصلحة كت بة الضشط 

ب ملحكمة االبتدائية بتطوا9.

تطشيق  ملقتضي ت الفصل 83 من 

مدونة التج 2ة الق نو9 2قم 19.95,

عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه  يعلن 

املؤ2خ بت 2يخ 4 ين ير 2223 و املسجل 

التمبر  و  التسجيل  مكتب  بسجل 

 2490 بسجل اإليداع 2قم  بتطوا9، 

ين ير   32 بت 2يخ   1271 عدد  وصل 

2223، تن زلت السيدة الط لبي خدوج 

التعريف  لشط قة  الح ملة  املغربية 

الوطنية 2قم K123735، عن نصف 

للمحل  التج 2ي  األصل  من   52%

قيسرية  شفش و9  بش 2ع  الك ئن 

واملخصص  تطوا9،   22 2قم  حمزة 

 ، اململح ت  و  الحلوي ت  لصنع 

ب ملحكمة  التج 2ي  ب لسجل  واملقيد 

االبتدائية بتطوا9 تحت 2قم 38786. 

مرو9 هدى   : السيدة  لف ئدة  وذلك 

التعريف  لشط قة  الح ملة  املغربية 

 .L327597 الوطنية 2قم

بمصلحة  التعرض ت  وستقشل 

السجل التج 2ي ب ملحكمة اإلبتدائية 

15 يوم  من  بتطوا9 وذلك إلى غ ية 

صدو2 اإلعال9 الث ني.
اإلعال9 األول

االمض ء 

41 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف : جن ئي

2قم : 2022/2613/169

ملخص الحكم أو القرا2

االسم الع ئلي : 2ش م 

ابن  أيوب   : الشخ�ضي  االسم 

حليمة بنت محمد،   : بوجمعة وأمه 

املولود بت 2يخ: 2004 بف 2، الس كن 

ب لزنقة 25 الشـرعي بنسـودة ف 2.

ديسمبر   19  : بت 2يخ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   2022

السرقة  جن ية  أجل  من  بف 2 

املوصوفة ب لتعدد والعنف والتهديد 

واحدة  بسنة  ذلك  عن  مع قشته  و 

حبس  ن فذا و وتحميله الص ئر دو9 

إجش 2.

الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

43

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :

2قم 2022/2641/89

اإلسم الع ئلي : مشهو2.

اإلسم الشخ�ضي : ي سي9.

الغ ليــة بنــت   : : اد2يــس وأمــه  إبــن 

محمــد.

 2000 ســنة   : بت 2يــخ  املــزداد 

. ت ونــ  بت 

الســ كن : ب لرقــم 14 زنقــة 14 بــالد 

الرايس سهب الو2د ف 2 ف 2.

حكــم عليــه بت 2يــخ 16 مــ ي 2022 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

التغريــر  جنحــة  اجــل  مــن 

بق صــرة وهتــك عرضهــ  بــدو9 عنــف 

مــن   484  -  475 طشق للفصليــ9 

الق نــو9 الجن ئــي بعــد إعــ دة التكييــف 

ومع قشتــه عــن ذلــك بســتة )6) اشــهر 

وتحميلــه  التنفيــذ  موقــوف  حبســ  

األذنــى. واالجشــ 2  الص ئــر 

الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

62

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :

2قم 2022/2610/142

اإلسم الع ئلي : ملواتي.

اإلسم الشخ�ضي : 2�ضى.

إبــن : مصطفــى بــن الحســي9 وأمــه : 

2اضيــة بنــت احمــد.

 2223/27/13  : بت 2يــخ  املــزداد 

. 2 بفــ 

ألــف   54 ب الق مــة   : الســ كن 

الضحــى  دليلــة  تجزئــة   09 الشــقة 

فــ 2. زواغــة، 

 2022 مــ ي   9 حكــم عليــه بت 2يــخ 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

من اجل جن ية السرقة املوصوفة 

ب لتعدد والليل وجنحة حي زة الســالح 

عــن  ومع قشتــه  مشــروع  مبــر2  بــدو9 

ذلــك بســنتي9 اثنتيــ9 حبســ  موقــوف 

تكويــن  جن يــة  مــن  وبراءتــه  التنفيــذ 

الص ئــر  وتحميلــه  إجراميــة  عص بــة 

فــي األذنــى. واالجشــ 2  
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

63

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :

2قم 2022/2610/142

اإلسم الع ئلي : مغيث.

اإلسم الشخ�ضي : أيوب.

 : وأمــه  محمــد  بــن  2شــيد   : إبــن 

محمــد. بنــت  خديجــة 

املزداد بت 2يخ : سنة 2223/25/22 

بف 2.

الســ كن : ب لعمــ 2ة 60 الشــقة 16 

دليلــة الضحــى زواغــة، فــ 2.

 2022 مــ ي   9 حكــم عليــه بت 2يــخ 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

من اجل جن ية السرقة املوصوفة 

ب لتعدد والليل وجنحة حي زة الســالح 

عــن  ومع قشتــه  مشــروع  مبــر2  بــدو9 

ذلــك بســنتي9 اثنتيــ9 حبســ  موقــوف 

تكويــن  جن يــة  مــن  وبراءتــه  التنفيــذ 

الص ئــر  وتحميلــه  إجراميــة  عص بــة 

فــي األذنــى. واالجشــ 2  
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

64

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :
2قم 2022/2609/633

اإلسم الع ئلي : صنه جي.

اإلسم الشخ�ضي : محمد.

إبــن : محمــد بــن عمــر وأمــه : مريــم 

بنــت لحســن.

 1955/11/11  : بت 2يــخ  املــزداد 

. 2 بفــ 

بــ   قريــة  الخربــة  حــي   : الســ كن 

ت ونــ ت. إقليــم  محمــد 

حكــم عليــه بت 2يــخ 2222/12/26 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

مــن اجــل جن يــة اضــرام النــ 2 عمــدا 

ذلــك  عــن  ومع قشتــه  الغيــر  ملــك  فــي 

بســنتي9 اثنتيــ9 حبســ  ن فــذا وتحميلــه 

فــي األذنــى. الص ئــر واالجشــ 2  
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

65

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :
2قم 2022/2609/449

اإلسم الع ئلي : مليح.

اإلسم الشخ�ضي : الش تول.
بنــت  زهــرة   : وأمــه  أحمــد   : إبــن 

. د مســعو

بســيدي   1959  : بت 2يــخ  املــزداد 

داوود.
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الســ كنة : بــدوا2 الحوافــظ جم عــة 

ســيدي داوود العج جــرة أوالد ج مــع 

ملطــة مــوالي يعقــوب.

حكــم عليهــ  بت 2يــخ 2222/12/19 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

فــي  مشنــى  هــدم  جن يــة  اجــل  مــن 

الدعــوى العموميــة : بمع قشتهــ  بســنة 

واحــدة )01) حبســ  موقوفــة التنفيــذ 

وتحميلهــ  الص ئــر فــي الدعــوى املدنيــة : 

قشولهــ  شــكال.

املحكــوم عليهــم  بــأداء   : موضوعــ  

ب لحــق  املط لــب  لف ئــدة  ب لتض مــن 

املدنــي 2شــيد الــداودي تعويضــ  مدنيــ  

د2هــم   (5000( آالف  خمســة  قــد2ه 

علــى  تض منــ   الص ئــر  وتحميلهــم 

لنســشة. ا
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

66

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم  القرا2

ملف جن ئي :
2قم 2022/2610/683

اإلسم الع ئلي : الش وني.

اإلسم الشخ�ضي : بالل.

: خديجــة بنــت  احمــد وأمــه   : إبــن 

محمــد.

املزداد بت 2يخ : 1998 بكت مة.

جم عــة  الشــبية  دوا2   : الســ كن 
غفســ وي  املخفــي  ســيدي  وقيــ دة 

ت ونــ ت.

حكــم عليــه بت 2يــخ 2223/21/23 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

من اجل جن ية السرقة املوصوفة 

ب لتعــدد والليــل ومع قشتــه عــن ذلــك 

بســنتي9 اثنتيــ9 حبســ  ن فــذا وتحميلــه 

الص ئــر واالجشــ 2  فــي األذنــى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

67

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :
2قم 2022/2609/626

اإلسم الع ئلي : زيدا9.

اإلسم الشخ�ضي : اسم عيل.

إبــن : محمــد وأمــه : مريــم الغ ليــة 

بنــت عمــر.

بربــ ط   1948  : بت 2يــخ  املــزداد 

. لخيــر ا

ب شــوية  املســجد  حــي   : الســ كن 
صفــرو. عم لــة  الخيــر  2بــ ط 

 2223/21/9 بت 2يــخ  عليــه  حكــم 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

من اجل جن ية السرقة املوصوفة 

ب لليــل بعــد إعــ دة التكييــف ومع قشتــه 

عــن ذلــك بســنة واحــدة حبســ  ن فــذا 

وتحميلــه الص ئــر واالجشــ 2  فــي األذنــى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

68

محكمة االستئن ف بف 2

ملخص الحكم أو القرا2

ملف جن ئي :
2قم 2022/2609/626

اإلسم الع ئلي : الد2اوي.
اإلسم الشخ�ضي : 2شيد.

إبن : عمر وأمه : 

بربــ ط   1984  : بت 2يــخ  املــزداد 

. لخيــر ا

الســ كن : بحي املســجد بلدية 2ب ط 

الخير عم لة صفرو.

حكــم عليــه بت 2يــخ 2223/21/29 

مــن طــرف غرفــة الجن يــ ت بفــ 2.

مســروق  مــن اجــل جنحــة إخفــ ء 

بعــد إعــ دة التكييــف ومع قشتــه عــن 

ذلك بثاللثة اشــهرة )23) حبســ  ن فذا 

وغرامــة )500) د2هــم ن فــذة وتحميلــه 

الص ئــر واالجشــ 2  فــي األذنــى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك تب الضشط

69
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وزارة التجهيزواملاء

)املديرية الجهوية للتجهيز والنقل 

واللوجستيك وامل ء

 بجهة  الدا2 الشيض ء - سط ت)

املؤسس ت املضرة والغير املالئمة 

أو الخطيرة من الد2جة األولى

بحث حول الكشف

 عن املن فع واملض 2

إعال9
عن  الكشف  حول  بحث   إ9 

واحدا  شهرا  مدته  واملض 2  املن فع 

أبريل   3 ت 2يخ  من  ابتداء  سيفتتح 

املحمدية،  عم لة  بمك تب   2223

من  املقدم  الطلب  على  بن ء  وذلك 

الك ئن  »بترول املغرب«  طرف شركة 

7، تجزئة الكولي9،  مقره  االجتم عي 

الدا2   ،20150 معروف  سيدي   ،2

الترخيص   طلب  قصد  الشيض ء، 

الط قة  توسيع  مع  تعديل  أجل  من 

بمستودع  للمحروق ت  االستيع بية 

بمين ء  املغرب«  »بترول  شركة 

املحمدية.

هذا، ويوجد ملف الشحث بمك تب 

عم لة املحمدية، حيث يمكن االطالع 

خالل  وذلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه 

أوق ت العمل اإلدا2ي.

96

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    23 بت 2يخ  ح.ج/2223/158 

العق 2ين  على  الذي سيجري   2223

وفدا9  الديشة  »فدا9  املسميي9 

العق 2يي9  الرسمي9  ذي  الديشة 

 »81/2985 وعدد   16/21266 عدد 

ايت  الترابية  ب لجم عة  املتواجدين 

تيفلت،  دائرة  الحج مة،  بويحيى 

ت 2يخ من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

20 م 22  إلى غ ية   14 م 22 2223 

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

ب لعق 2  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

عدد  العق 2ي  الرسم  ذي  املسمى 

21266/16 وجلب امل ء منه من أجل 

لف ئدة  هكت 2ات   7 مس حة  سقي 

السيد بيش  الجياللي الح مل لشط قة 

.A254128 2قم  الوطنية  التعريف 

1

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني

مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    28 بت 2يخ  ح.ج/2222/5875 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

»بير حم 2ة« ذي شراء ضمن  املسمى 

78 املتواجد ب لجم عة الترابية  بعدد 

ب محمد،  قرية  دائرة  سنو2،  بني 

 17 ت 2يخ  من  ابتداء  ت ون ت،  إقليم 

م 22 2223 إلى غ ية 23 م 22 2223 

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من أجل 

1.0014 هكت 2 لف ئدة  سقي مس حة 

السيد محمد الجلولي وزينب معروفي 

الح ملي9 لشط قتي التعريف الوطنية 

. CD379458 و CD422899 2قمي

2

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    28 بت 2يخ  ح.ج/2223/232 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

ذي شه دة امللكية  »بويجرة«  املسمى 

عدد 21/79452 املتواجد ب لجم عة 

إقليم  ت زة،  دائرة  كلدم 9،  الترابية 

م 22   17 ت 2يخ  من  ابتداء  ت زة، 

 2223 م 22   23 غ ية  إلى   2223

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من أجل 

امل شية  وإ2واء  املنزلي  االستعم ل 

محمد  بوغرا2ي  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

. Z271924 2قم

3

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    28 بت 2يخ  ح.ج/2223/228 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

املسمى »مبروكة« ذي شه دة امللكية 

ب لجم عة  املتواجد   21/7695 عدد 

دائرة  الشرقية،  مكن سة  الترابية 

ت 2يخ  من  ابتداء  ت زة،  إقليم  ت زة، 

م 22   23 إلى غ ية   2223 م 22   17

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

 2.6968 مس حة  سقي  أجل  من 

هكت 2ات لف ئدة السيد اكراد محمد 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

. Z57670 2قم

4

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    28 بت 2يخ  ح.ج/2223/229 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

مطلب  ذي  »تمرش لت«  املسمى 

التحفيظ عدد 21/31279 املتواجد 

دائرة  كلدم 9،  الترابية  ب لجم عة 

ت 2يخ  من  ابتداء  ت زة،  إقليم  ت زة، 

م 22   23 إلى غ ية   2223 م 22   17

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من أجل االستعم ل املنزلي وإ2واء 

علي  املغراف  السيد  لف ئدة  امل شية 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

. Z257405 2قم

5

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    22 بت 2يخ  ح.ج/2223/256 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

الرسم  ذي  ا«  »زمو2ية  املسمى 

املتواجد   R/46162 عدد  العق 2ي 

قي دة  الترابية القصيشية،  ب لجم عة 

إقليم  القصيشية،  دائرة  القصيشية، 

ت 2يخ  من  ابتداء  سليم 9،  سيدي 

م 22   22 إلى غ ية   2223 م 22   13

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 0.1908 منه من أجل سقي مس حة 

هكت 2 لف ئدة السيد العربي القفزي 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

. GA25162 2قم

6

 III. - إعالنات إدارية
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 
2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    22 بت 2يخ  ح.ج/2223/262 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

املسمى قطعة أ2ضية فالحية املسم ة 

بدوا2  القليعة  بموقع  »الغريسة« 

فبراير   8 بت 2يخ  التزام  الحلويي9 ذي 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   2223

سيدي  قي دة  2ضوا9،  سيدي 
وزا9،  إقليم  وزا9،  دائرة  2ضوا9، 

إلى  ابتداء من ت 2يخ 13 م 22 2223 

بحث علني في  م 22 2223   22 غ ية 

شأ9 مشروع الترخيص بإنج ز ثقب 

أغراض  أجل  من  منه  امل ء  وجلب 

لف ئدة جمعية طالب  امل شية  ا2واء 

والتسيير  للتج 2ة  الوطنية  املد2سة 

ب لقنيطرة في شخص ممثلته   السيدة 
لشط قة  الح ملة  منصو2  ابن  زينب 

. AE298287 التعريف الوطنية 2قم

7

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 
2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    21 بت 2يخ  ح.ج/2223/253 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

ذي   »2445 بقعة  »حدادة  املسمى 

 129849/13 عدد  العق 2ي  الرسم 

 املتواجد ب لجم عة الترابية القنيطرة،

امللحقة اإلدا2ية 5، دائرة أوالد اوجيه، 

ت 2يخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 

م 22  21 إلى غ ية   2223 م 22   12 

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

منه من أجل سقي نش ت ت الحديقة 

مس حته  0.007 هكت 2 لف ئدة السيد 

لشط قة  الح مل  العيس وي  نبيل 

. I391966 التعريف الوطنية 2قم

8

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    22 بت 2يخ  ح.ج/2223/254 

2223 الذي سيجري على العق 2 املسمى 

ذي الرسم العق 2ي  »بويرات خي ط« 

ب لجم عة  املتواجد   R/14289 عدد 

قي دة ع مر  الترابية ع مر الشم لية، 

إقليم  القصيشية،  دائرة  الشم لية، 

ت 2يخ  من  ابتداء  سليم 9،  سيدي 

م 22  22 إلى غ ية   2223 م 22   13 

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 0.5797 منه من أجل سقي مس حة 

هكت 2 لف ئدة السيد العروبي بوعزة 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

. G228295 2قم

9

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    22 بت 2يخ  ح.ج/2223/257 

2223 الذي سيجري على العق 2 املسمى 

العق 2ي  الرسم  ذي   »20 »كبرتية 

املتواجد ب لجم عة   13/26137 عدد 

املس عدة،  قي دة  املس عدة،  الترابية 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليم 9، 

 13 ت 2يخ  من  ابتداء  سليم 9، 

م 22  22 غ ية  إلى   2223  م 22 

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 

 8.7089 منه من أجل سقي مس حة 

العلوي  السيد محمد  لف ئدة  هكت 2 

التعريف  لشط قة  الح مل  املدغري 

.B332298 الوطنية 2قم

10

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    21 بت 2يخ  ح.ج/2223/252 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

املسمى »غنية 3« ذي الرسم العق 2ي 

عدد 32/18482 املتواجد ب لجم عة 

دائرة الغرب بني  الترابية الحواف ت، 

ابتداء  ق سم،  سيدي  إقليم  م لك، 

إلى غ ية   2223 م 22   12 من ت 2يخ 

21 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه  امل ء 

4.5282 هكت 2 لف ئدة السيد اد2يس 

التعريف  لشط قة  الح مل  برب ش 

.GN24124 الوطنية 2قم

11

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    15 بت 2يخ  ح.ج/2223/238 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

ب ملك 9  الزاويد  املدعو  الجم عي 

املسمى الزوايد ذي شه دة االستغالل 

عدد 2222/8 بت 2يخ 8 ديسبر 2022 

الزوايد  الساللية  للجم عة  الت بع 

املتواجد ب لجم عة الترابية انويرات، 

بني  الغرب  دائرة  انويرات،  قي دة 

ابتداء  ق سم،  سيدي  إقليم  م لك، 

غ ية  إلى   2223 م 22   6 ت 2يخ  من 

15 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

امل ء منه من أجل سقي مس حة 2.3 

هكت 2 لف ئدة السيدة نج ت الخدير 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح ملة 

.GN64461 2قم

12

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت 2يخ  ح.ج/2223/217 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223
املسمى »دون تي« ذي الرسم العق 2ي 

ب لجم عة  املتواجد   R/3232 عدد 

امللحقة  األ2بع ء،  سوق  الترابية 

األ2بع ء،  سوق  ب شوية   ،1 اإلدا2ية 

ت 2يخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 

م 22   21 إلى غ ية   2223 م 22   12

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

منه  الترخيص بإنج ز بئر وجلب امل ء 

السي 2ات  غسل  أغراض  أجل  من 

SHELL DU MAROC لف ئدة شركة

السيد  الق نوني  ممثله   شخص  في 

لشط قة  الح مل  االد2ي�ضي  خليل 

.GB61928 التعريف الوطنية 2قم

13

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    15 بت 2يخ  ح.ج/2223/234 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

 10 2قم  فالحية  قطعة  املسمى 

»الغنية«  الز2اعي  االصالح  بتع ونية 

ذي شه دة املكتب الجهوي لالستثم 2 

الفالحي للغرب 2قم 825 بت 2يخ ف تح 

ب لجم عة  املتواجد   2022 ديسمبر 

الترابية الحواف ت، قي دة الحواف ت، 

دائرة الغرب بني م لك، إقليم سيدي 

م 22   6 ت 2يخ  من  ابتداء  ق سم، 

 2223 م 22   15 غ ية  إلى   2223

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه من أجل 

4.2645 هكت 2 لف ئدة  سقي مس حة 

السيد محمد املك وي الح مل لشط قة 

.GN43343 التعريف الوطنية 2قم

14
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

2قم  لسشو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    15 بت 2يخ  ح.ج/2223/236 

العق 2  على  سيجري  الذي   2223

II« ذي الرسم العق 2ي  املسمى »خيرة 

عدد R/28887 وإ2اثة بفريضة ضمن 

 53 2قم  الترك ت  كن ش   382 بعدد 

املتواجد   2022 ديسمبر   32 بت 2يخ 

قي دة  القصيشية،  الترابية  ب لجم عة 

إقليم  القصيشة،  دائرة  القصيشية، 

ت 2يخ  من  ابتداء  سليم 9،  سيدي 

م 22  15 غ ية  إلى   2223 م 22   6 

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

الترخيص بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه 

من أجل سقي مس حة 4.9864 هكت 2 

خيري  السالم  عشد  السيد  لف ئدة 

التعريف  لشط قة  الح مل  معه  ومن 

.GA54451 الوطنية 2قم

15

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/172

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

عدد  العق 2ي  الرسم  ذي   2 األعرج 

ب لجم عة  املتواجد   ،25/172828

مج ط،  قي دة  مج ط،  الترابية 

مكن 2،  إقليم  أو  عم لة   مكن 2 

إلى  20 م 22 2223  ابتداء من ت 2يخ 

علني  بحث   2223 م 22   26 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ9  في 

ثقب وجلب امل ء منه، من أجل سقي 

السيد  لف ئدة  هكت 2ات   5 مس حة 

لشط قة  الح مل  منتصر  ت مدي 

.D753672 التعريف الوطنية

72

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   21 بت 2يخ   2223/199

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

الغ 2،   ك ف  الجم عية  املد2سة 

ك ف  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

ت زة،  إقليم  ت ين ست،  دائرة  الغ 2، 

إلى  ابتداء من ت 2يخ 13 م 22 2223 

بحث علني في  م 22 2223   20 غ ية 

شأ9 مشروع الترخيص بإنج ز ثقب 

أغراض  أجل  من  منه،  امل ء  وجلب 

املنزلي  واالستعم ل  املد2سة  بن ء 

لف ئدة السيد املدير اإلقليمي للتربية 

والتكوين بت زة.

73

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   21 بت 2يخ   2223/214

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

فالحية  أ2ض  بيع  عقد  ذي  الزوبة 

نوفمبر   7 بت 2يخ  عليه،  مص دق 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   2022

ت ون ت، امللحقة اإلدا2ية األولى، إقليم 

م 22   13 ت 2يخ  من  ابتداء  ت ون ت، 

 2223 م 22   20 غ ية  إلى   2223

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

من أجل  منه،  بإنج ز بئر وجلب امل ء 

هكت 2ات   1.2024 مس حة  سقي 

املستعد  الدين  نصر  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.C276910

74

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   22 بت 2يخ   2222/224

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شه دة  ذي  السشيتية 

ب لجم عة  املتواجد   ،F/12135

إقليم  ت زة،  دائرة  لنت،  بني  الترابية 

ت زة، ابتداء من ت 2يخ 13 م 22 2223 

20 م 22 2223 بحث علني  إلى غ ية 

بإنج ز   الترخيص  مشروع  شأ9  في 

ثقب وجلب امل ء منه، من أجل سقي 

لف ئدة  هكت 2ات   2.9570 مس حة 

ومحمد  الخط ب  يوسف  السيد 

التعريف  لشط قة  الح مل  الخط ب 

.Z27521 و2قم C235423 الوطنية

75

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  مدير  أصد2ه  قرا2  بموجب 

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   22 بت 2يخ   2223/212

املسمى،  العق 2  على  سيجرى  الذي 
مزا2ع الفنيدق ذي عقد بيع وتن زل 

عن حق استغالل قطعة أ2ضية حر2 

املتواجد    ،2022 ين ير   17 بت 2يخ 

الشقف،  عي9  الترابية  ب لجم عة 

إقليم موالي  ب شوية عي9 الشقف، 

ين ير   17 ت 2يخ  من  ابتداء  يعقوب، 

الترابية  ب لجم عة  املتواجد   ،2022

عي9 الشقف، ب شوية عي9 الشقف،  

إلى غ ية   2223 م 22   13 من ت 2يخ 

20 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه،  امل ء 

مج هد  السيد  لف ئدة  هكت 2ا   0.80

التعريف  لشط قة  الح مل  2شيد 

.C624354 الوطنية

76

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   22 بت 2يخ   2223/685

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

هالل 1 موضوع الرسم العق 2ي عدد 

 3 بت 2يخ  ذي عقد كراء   69/54568

ب لجم عة  املتواجد   ،2022 يونيو 

عي9  ب شوية  الشقف،  عي9  الترابية 

يعقوب،  موالي  إقليم  الشقف، 

إلى  ابتداء من ت 2يخ 13 م 22 2223 

علني  بحث   2223 م 22   20 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ9  في 

ثقب وجلب امل ء منه، من أجل سقي 

السيد  لف ئدة  هكت 2ات   5 مس حة 

بقلول  ومحمد  الصغير  هللا  عشد 

الوطنية  التعرف  لشط قة  الح مل 

.C462326

77

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

م 22  ف تح  بت 2يخ   2223/274

العق 2  على  سيجرى  الذي   2223

ذي   ،322 التض من  املسمى 

  69/123925 شه دةامللكيةعدد 

عي9  الترابية  ب لجم عة  املتواجد 

امللحقة اإلدا2ية األندلس،  الشقف، 

من  ابتداء  يعقوب،  موالي  إقليم 

 24 إلى غ ية   2223 م 22   20 ت 2يخ 

شأ9  في  علني  بحث   2223 م 22 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

امل ء منه، من أجل االستعم ل املنزلي 

لف ئدة السيد مستبشر حسن وأمينة 

التعريف  لشط قة  الح مل  بوضهر 

.C487947 الوطنية

78
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

2223/265 بت 2يخ ف تح م 22 2223 

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

عشد الرحيم ذي شه دة امللكية عدد 

ب لجم عة  املتواجد   ،67/9122

عي9  دائرة  بوبيدم 9،  آيت  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  ت وجدات، 

إلى غ ية   2223 م 22   20 من ت 2يخ 

26 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

 4 من أجل سقي مس حة  منه،  امل ء 

القندو�ضي  السيد  لف ئدة  هكت 2ات 

عشد الرحيم الح مل لشط قة التعريف 

.D5115 الوطنية

79

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

م 22  ف تح  بت 2يخ   2223/251

العق 2ين  على  الذي سيجرى   2223

املسميي9 بوقلة 1 وبوقلة 2 ذي عقد 

املتواجدين   59 ص   48 ملكية عدد 

عم 2،  بني  نزالة  الترابية  ب لجم عة 

ابتداء  إقليم مكن 2،  دائرة ز2هو9، 

إلى غ ية   2223 م 22   20 من ت 2يخ  

26 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه،  امل ء 

هكت 2 لف ئدة السيد نزالي   ،0.0622

التعريف  لشط قة  الح مل  اد2يس 

.D826816 الوطنية

80

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2222/241

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

العق 2ي  الرسم  ذي  الشرقي  ضيعة 

املتواجد ب لجم عة   ،67/8218 عدد 

الترابية إقدا2، دائرة الح جب، إقليم 

20 م 22  الح جب، ابتداء من ت 2يخ 

2223 إلى غ ية 26 م 22 2223 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ9  في  علني 

من  منه،  امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 

لف ئدة  هكت 2   1 أجل سقي مس حة 

السيد سيوطي خليل وسن ء كرودي 

التعريف الوطنية  الح مال9 لشط قة 

.BE442592 و2قم C423897
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/244

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

امزيلي 1-1 ذي الرسم العق 2ي  عدد 

ب لجم عة  املتواجد   ،67/26725

أكو2اي،  دائرة  يعزم،  آيت  الترابية 

 20 ابتداء من ت 2يخ  إقليم الح جب، 

م 22 2223 إلى غ ية 26 م 22 2223 

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

منه، من أجل  بحفر بئر  وجلب امل ء 

لف ئدة  هكت 2ات   2 مس حة  سقي 

الح مل لشط قة  السيد 2بيعي شيم ء 

.D827748 التعريف الوطنية

82

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/239

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

العق 2ي  الرسم  موضوع  بومجرة 

عدد K/9669، ذي شهادة إدارية عدد 

املتواجد ب لجم عة الترابية   65/2022

نزالة بني عم 2، دائرة ز2هو9، إقليم 

م 22   20 من ت 2يخ  ابتداء  مكن 2، 

 2223 م 22   26 غ ية  إلى   2223

بحث علني في شأ9 مشروع الترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب امل ء منه، من أجل 

0.7117 هكت 2 لف ئدة  سقي مس حة 

السيد البشير ب عمر الح مل لشط قة 

.D357291 التعريف الوطنية

83

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/219

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

2-1 ذي الرسم العق 2ي عدد  السيد 

ب لجم عة  املتواجد   ،67/26147

الترابية آيت نعم 9، دائرة الح جب، 

ت 2يخ  من  ابتداء  الح جب،  إقليم 

م 22   26 إلى غ ية   2223 م 22   20

مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223

الترخيص بحفر بئر وجلب  امل ء منه، 

 3.2252 مس حة  سقي  أجل  من 

هكت 2ات لف ئدة السيد غن مي محمد 

الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.UC57776

84

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/237

الذي سيجرى على العق 2 املسمى بالد 

مصطف وي موضوع الرسم الع قري 

إدا2ية  شه دة  ذي   ،K/21914 عدد 

عدد 24/2223 وعقد شراء ض بعدد 

ب لجم عة  املتواجد   ،232 ص   345

دائرة  بو2زوين،  آيت  الترابية 

ابتداء  الح جب،  إقليم  الح جب، 

إلى غ ية   2223 م 22   20 من ت 2يخ 

26 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

 5 من أجل سقي مس حة  منه،  امل ء 

هكت 2ات لف ئدة السيد املصطف وي 

التعريف  لشط قة  الح مل  لحسن 

.D612314 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 م 22   2 بت 2يخ   2223/258

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

لالستغالل  كراء  عقد  ذي  امليزاب 

الفالحي حر2 بت 2يخ 16 ين ير 2223، 

املتواجد ب لجم عة الترابية بني احمد 

إقليم  احمد،  بني  دائرة  الشرقية، 

شفش و9، ابتداء من ت 2يخ 31 م 22 

بحث   2223 أبريل   6 إلى غ ية   2223

علني في شأ9 مشروع الترخيص بإنج ز 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت 2ات   5 مس حة 

لشط قة  الح مل  الحميدي  ح ثم 

.LC155259 التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2
افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  
ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 
 2223 فبراير   24 بت 2يخ   2223/266
الجم عي  العق 2  على  سيجرى  الذي 
املدعو »أوالد أوجيه« الت بع للجم عة 
شه دة  ذي  اوجيه  أوالد  الساللية 
 19 بت 2يخ  االستغالل 2قم 21/2223 
ب لجم عة  املتواجد   ،2223 ين ير  
قي دة ع مر  الشم لية  الترابية ع مر 
إقليم  القصيشية،  دائرة  الشم لية، 
ت 2يخ  من  ابتداء  سليم 9،  سيدي 
م 22   24 إلى غ ية   2223 م 22   15
مشروع  شأ9  في  علني  بحث   2223
امل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  الترخيص 
 0.5 مس حة  سقي  أجل  من  منه، 
الدين  نو2  السيد  لف ئدة  هكت 2ا  
التعريف  لشط قة  الح مل  الفقير 

.G247387 الوطنية
87

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2
افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  
ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 
24 فبراير  2223  2223/269 بت 2يخ 
الذي سيجرى على القطعة اآل2ضية 

الك ئنة  »الحرايق«  الفالحية املسم ة 
إقرا2  ذي  العنص 2  دوا2  بمزا2ع 
 465 بعدد  ضمن  بعق 2  واعتراف 
صحيفة 449 كن ش األمالك 2قم 04 
املتواجد   ،2022 بت 2يخ ف تح أكتوبر 
ب لجم عة الترابية زومي قي دة زومي، 
من  ابتداء  إقليم وزا9،  دائرة زومي، 
 24 إلى غ ية   2223 م 22   15 ت 2يخ 
شأ9  في  علني  بحث   2223 م 22 
مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
االستعم الت  أجل  من  منه،  امل ء 
لواد   محمد  السيد  لف ئدة  املنزلية 
الوطنية  التعريف  لشط قة  الح مل 

.CL177249
88

وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2
افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  
ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 
 2223 فبراير   27 بت 2يخ   2223/281
املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 
العق 2ي  الرسم  ذي  بند2ة  سيس 9 
املتواجد ب لجم عة   ،R/17614 عدد 
بنمنصو2،  قي دة  بنمنصو2  الترابية 
القنيطرة،  إقليم  بنمنصو2،  دائرة 
إلى  18 م 22 2223  ابتداء من ت 2يخ 
علني  بحث   2223 م 22   27 غ ية 
بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأ9  في 

ثقب وجلب امل ء منه، من أجل سقي 

مس حة 19.17 هكت 2ا لف ئدة السيد 

الح مل  الفياللي  املسك ني  محمد 

.G21277 لشط قة التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني
وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   27 بت 2يخ   2223/273

املسمى  العق 2  على  سيجرى  الذي 

قطعة األ2ضية فالحية بو2ية الك ئنة 

ج بر  أوالد  مشيخة  شرق وة  بمزا2ع 

عدد  الستغالل  إدا2ية  شه دة  ذي 

 2223 ين ير   20 بت 2يخ   22/2223

املتواجد ب لجم عة الترابية الحوف ت 

بني  الغرب  دائرة  الحوف ت،  قي دة 

ابتداء  ق سم،  سيدي  إقليم  م لك، 

إلى غ ية   2223 م 22   18 من ت 2يخ 

27 م 22 2223 بحث علني في شأ9 

مشروع الترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه،  امل ء 

بنعي�ضى  السيد  لف ئدة  هكت 2ات   1

التعريف  لشط قة  الح مل  الرملي 

.G116287 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسشو

ملخص قرا2

افتت ح الشحث العلني

وك لة  بموجب قرا2 أصد2ه مدير  

ح.ج  2قم  لسشو  امل ئي   الحوض 

 2223 فبراير   15 بت 2يخ   2223/233

اململوك  العق 2  على  سيجرى  الذي 

اعكيل  اوالد  الساللية  للجم عة 

بت 2يخ   12/18 عدد  كراء  عقد  ذي 

ب لجم عة  املتواجد   ،2018 ين ير   5

الترابية موالي بوسله م قي دة موالي 

إقليم  لالميمونة،  دائرة  بوسله م، 

القنيطرة، ابتداء من ت 2يخ 15 م 22 

2223 إلى غ ية 24 م 22 2223 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ9  في  علني 

بإنج ز 2 ثقشي9 وجلب امل ء منهم ، من 

أجل سقي مس حة 52 هكت 2ا لف ئدة 

في اسم   AVOCADOR SARL شركة 

السيد  الق نوني  ممثله   شخص 

لشط قة  الح مل  2وشدي  عثم 9 

.D552638 التعريف الوطنية
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